
ÚKOLYBIBLICKÉ

2.. čtvrtletí 1967

K Ř E S í A Jí S-.JLÉ- CTNOSTI .

U v o d :

POŽEHNÁNÍ DENNÍHO STUDIA.

Den Páně, v kterém studujeme bibli, má pro nás 
velký význam i v tom, že ei prohlubujeme biblické 
znalosti. Neučte se biblickým ťikolům jen spěšným na
hlédnutím do veršů Písma v den Páně, ale prostudujte 
si je vždy pro příští týden již v sobotu odpoledne a 
během týdno si je denně opakujte nebo doplňujte. Tak 
se vám úkol vštípí do paměti a stane se pokladem,

"I budete vážiti vody s radostí' zě studnic toho 
spasení." Izai.12,3.

"Když se naskytly řeči tvé, snědl jsem je, a mel 
jsem- slovo tvé za radost a potěšení srdce svého, po
něvadž jsi ty mno povolal sám, o Hospodine Bož-e zá
stupů". Jer.15^15.
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který se nikdy neztratí.

• —oOo— ..

Věnujme každý den určitou chvíli probírání úko
lů* Ovšem,-neopakujme slova jen mechanicky, nechá
peme—li smyslj jděme otázce na kloub, aby nám bylo 
jasné, co má úkol zdůraznit*

Je to již dávno, co jsme v. úkolech probírali 
hlavní zásady křestanského života. Při přípravě, těch
to úkolů měli ?jsme na' mysli -zdůraznění těch Zásad a 
ctností všedního života, kterými světu'přinášíme svě
dectví o víře, tvořící naši křestansko.u zkušenost.

Zabýváme sb hlavně kladnými vlastnostmi. .Přísné 
"Neučiníš”, které je v bibli pro naše poučení tak 
-./dlcžitc, je zde vyjádřeno Ježíšovým příkazem: "Tc 
čiň, a budeš živ.” Tato slova lze uplatnit vždy a 
všude. Každý úkol mluví o dvou vlastnostech, které 
moji rozšířit hlavní myšlenku .týdne. Je to studium 
velmi rozsáhlé a v naší literatuře se hodně zdůraz
ňuje. '•
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1* úkol — dne 1« dubna 1967•

Dobrota a ušlechtilost*

Zlatý verš: Mat* 5,16.

Božský vzor.

2* Co je obsahem Boží dobroty? 2*Moj*33,19a; 34,6*7* 
Srovnej l*Jana 4,8b*

1. Jak ukázal Kristus napravý zdroj dobroty? Luk* 
18,18*19.

Hlavní ctností křestanského života jo ne spor orné, 
dobrota, z níž plynou voškoró -es ta tni. ctnosti, kte
ré mají mít dítky }3oží, Kdo chce mít všechny ctnosti 

.ušlechtilého charakteru, musí se řídit dobrotou, 
;• kterou sc vyznačoval Pán Ježíš v životě na této ze
mi* Tato svatá»ctnost je dílem celého životu. Usku
tečňuje se potupným duchovním růstem pouze tehdy, 
poznáváme-li denně Boží dobrotu, překonáváme-li v je
ho síle pokušení a snažímo-li se ve společenství a 
obecenství s Kristem následovat jeho božský vzor*

Tazatel viděl v Kristu pouze váženého rabínu, a 
nepoznal v něm Syna Božího. Spasitel jako by řekl: 
"Proč mne nazýváš dobrým? Jedině Bůh je dobrý. Uzná- 
váě-li mne takto, musíš mne přijmout jako jehc Syna 
a. zástupce,"
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• 4. Jak rozsáhlá byla Kristova služba? Luk.4,18.19.

Účinek dobroty.

5-. Co čteme o přirozeném stavu Člověka? Ž.14,2.3.

Sobectví nám zabraňuje v tom, abychom viděli Bo
ha* Sobecký duch posuzuje Boha podle se ba. Pokud sa 
jej nezbavíme, nemůžeme-pochopit Toho, který je lás
ka. Jen nesobecké, nezištné srdce a pokorný, důvěři
vý duch uvidí Boha jako "milosrdného a lítostivého, 
shovívavého a hojného v dobrotě a pravdě.“

Spravedlnost znamená svatost, znamená být podob
ný Bohu; a "Bůh láska jo". Je to přizpůsobení se Bo
žímu zákonu; noboí "všechna přikázání tvá jsou spra
vedlnost"; a "naplněním zákona jest láska". Sprave
dlnost jest láska a láska znamená světlo a,Bozi ži
vot. Boží spravedlnost je 'ztělesněna v Kristu. Přij
meme —li Krista, dostává se nám i joho spravedlnosti.
3. Jak zjevoval Kristus Boží charakter? Skut.10,38*

Musíme hledět na. Krista. Lidé jsou proto tak do- 
, mýšliví na vlastní spravedlnost, že přehlížejí Kri

sta* Jakmile uvažujeme o jeho čistotě a vznešenos
ti, poznáme, jak. jsme slabí; ubozí a nedostateční.

' 6. K, čemu nás vede. Boží dobrota? Žím.2,4.

Bez Božího působeni nedokáže* člověk nic dobrého, 
o Bůh volá všechny ku pokání, ale člověk nemůže činit 

ani pokání, nepůsobí—li Duetu svátý na jeho srdce.
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*

8. Ke kterému'oVoci Ducha patří dobrota.a dobrotivost* 
Gal.5,22,23.

BqŽí ideál pro člověka. < .
9, Jakou úroveň křesťanského phování nám určuje Písmo' 

l.Pet.1,15.16; Mat.5,48; Efez.4,13.

>Slovo přeložené zde jako "obcování", znamená vlast- 
n=."chování" anebo "způsob života", •

Spasitel, vede lidi neustále ku pokání. Záleží na 
nich^ zda se mu podvolí a odevzdají mu své kající 
srdce, ó
7, Chčém—li být naplněni Bpží dobrotou, jak horlivě 

o to musíme usilovat? Ž.107,9; Mat,5,6, *' •_ .
■'■"Jakmile přemýšlíme ó Boží dobrotě, niilosrdénství 
a lásce, chápeme stále lépe Boží pravdui Také naše 
touha po čistotě srdce a čistých myšlenkách bude vě
tší a svatější. “• ■* . '

Hřích, zni čil a takřka vyhladil v člověku .obraz Bož: 
Evangelium má v člověku, tento zmařený obraz obnovit, í 
naučit člověka spolupracovat s Bohem. , : J> . ;‘

Ti, kteří se stávají novým stvořením v Kristu Je
žíši, budou přinášet ovoce Ducha. Jejich pýcha. a do
mýšlivost sg změní v- tichost a pokoru. Lidé marniví 
a sámolibí začnou uvažovat vážně a skromně. Opilci 
vystřízliví a začnou’žít čistým životem. Všichni odlo
mí marnivé zvyky a nevkus v odívání; -j'
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11.Jak jsou vylíčeni-vořící, kteří očekávají příchod
Páně? lit.2,11-14. ' ■ "■ V ’•

Bůh má pro své dítky cíl mnohem vyšší, než si umí
me představit. • ->■ a . ■ ,ř.-r '

Ideál křesťanského charakterní je podobnost Kristu.
Tak jako byl Syn člověka v životě dokonalý, mají být ’ ' 
dokonalí i jeho následovníci. ... :■

1-ánozí nechtějí být pročištěnil Nejsou ochotni pod
le pravdy žít,' nechtějí být podle Božího přání lidem 
zvláštním. To. je přizpůsobování se světu, které pak ni- 
ší naši1 duc ho vnos t, čistotu a horlivost; Sátan se vše
možně snaží otupovat smysly lidu Božího, aby jejich svě
domí nebylo citlivé na zlo a aby odstranil znamení od
lišnosti mezi nimi a světem. , n {J

10.Jaký dalekosáhlý vliv má zbožný život?. iiat.5,16;
1.Pot .2,12. •

Slovo "zvláštní", znamená zde "oddělení" nebo "urči
tí". I když se od světa odlišujeme, snažíme se jej zís
kat* Proto nesmíme být směšní nebo výstřední, abychom 
nebudili pohoršení.

Židé-chtěli vztáhnout dobrodiní spasení jen na.
• svůj- národ; ale Kristus jim ukázal, že spasení je jako 
£•.iú slunce. "Náloží celému světu". Náboženství bible 
so nesmí uzavřít do doaok knihy anebo do zdí církve 
či sboru. Nemůžeme si jo jen občas vytáhnout pro vlast
ní dobro a pak je zase bezstarostně odložit, kusí po
světit náš každodenní život, projevit so v každé prá
ci a ve všech společenských vztazích.
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Sila. k ušlechtilému životu.

Vykoupeni stoji přod svatýmf-Jměstem. Pán Ježíš ote
vírá dokořán perlové brány, aby vešli"ti, kteři zacho
vávali pravdu. Prolili že jí si Boži ráj, Adamův domov ve 
stavu nevinnosti. Pak slyší hlas, předčici libým zněním 
nejkrásnější^hudbu, jakou kdy lidé slyšeli: "Váš bej 
skončil. Ppjdte, požehnaní Qtcre. mého, vládněte dědičné 
královstvím, připraveným vám óď ustanovení světa!"

"novým jménem"
Pán Ježíš sám klade na hlavyí vítězů korunu slávy; 

Má pro každého připravenou korunu s "novým jménem" a 
s nápisem:."Svatost Hospodinu".£

12. Které ušlechtilé přání vyjadřuje apoštol ve svém 
požehnání k Židům? Žid.13,20.21.
Svatost není nadšení;•Je to úplné:odevzdání se do. 

vůle Boží. Je to život podle každého sleva, vycházejí
cího z úst Božích; jo to plnění vůle našeho nebeského 
Otcey je to důvuřóvání Bohu v soužení a v temnotě pra
vd tak jako ve světle; je to chození skrze víru a ne 
podle vidění; je to bezvýhradné, odevzdané spoléhání 
na iSoha a spočinutí v jeho láscei
13. Jaká odměna je připravena?těá, kteří dosáhnou křes-

tanské úrovně? iiat.25,21.

K přemýšlení: Kdo,je mým příkladem duchov
ního růstu? Usiluji na každý den o získání ušlechtilého 
charakteru? Jak se to projeví? Pravá dobrota je pravá 
velikost. , <lšo8. ■

• ■ :• • J3 e d

—oOo—
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2, úkol - dne 8, dubna. 1967•

Věrnost <a spolehlivost ;

I

2. Co čteme dále o Boží věrnosti? Pláč. Jer.3,22, 
23;•L.Kor.10,13* ;

Věrnost je Boží ctnost..

■ *

B|ble nám ukazuje, že Ěůh nedlí na vysokém a 
svátém místě v nečinnosti, v mlčení a osamělosti.’ Je

Zlatý veršx Luk., 16,10,
: Člověk, ;na kterého se.lze’spolehnout, neztrácí

■ svou hodnotu.. Věrným lidem so mnohdy dostává vyso
kého úřadu, velké’odpovědnosti a odměny. Také Bůh 
vyžaduje od své církve :v těchto posledních dnech 
volmi mnoho. "Oči zajisté Hospodinovy spatřují vše
cku zemi, aby dokazoval síly své při těch, kteří 
jsou k němu srdpe upřímného," 2.Par.l6,9. Pouze ti, 
kteří dosáhnou "vysokého povolání Božího v Kristu 
Ježíši", mohou mít podíl na nevýslovném bohatství 
-jeho milosti.

1. Jakého ujištění se nám dostává o Boží věrnos
ti? Izai. 25,1} l.Kor.1,9. r ■
Važmb si bible především proto, že v ní Bůh li- 

- den’zjevuje svou vůli. V ní poznáváme, proč jsme 
stvořeni a co je smyslem našeho’ života. Z ní se 

' učíme’ moudře využívat tento časný život, abychom 
se připravili pro život věčný. • ' ” 1
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.ii

• říebeské ctnosti získáváme hleděním na Ježíše Kris
ta, který je naším vzorem.; l

. Věrni starozákonní svědkově'.'

Věřící ví, žo naše planeta neobíhá kolem slunce 
sama od sebe. Ví, že naše země nevydává 'ze sebe ži— 

■ vot náhodou. Vedení naší planety má nepřetržitě na 
starosti Bůh. Život na. zemi, je projevem Boží moci.

• 4. Čím dokázal Pán Ježíš, že se. věrae, drží zásad 
nebes? ' . ■
Luk.6,12. ’.
V boji proti pokušení: Hat. 4,10. J“'
V zachovávání dne Páně: Luk.4,16.
fyl správným občanem: Mar. 12,17. . T'

5* Jak hájil Samuel svoji věrnost, když se loučil 
s lidem izraelským? Co uznal lid? 1.Sam.12,3«4.
Samuelovi se'nejednalo jen .o to, aby se osprave

dlnil. Poukazoval lidem na zásady, jimiž se měl ří
dit král i lid. Svá slova podepřel vlastním^příkla- 
dem. Samuel-byl od dětství spjat s dílem Božím, a

obklopen miliony svátých bytostí, jež jsou ochotny 
plnit jeho vůli. Prostřednictvím těchto poslů je 
v neustálém činném spojení se svým stvořením. Skrze 
svého ÍXicha je přítomen všude. Pomáhá všem lidem a 
slouží jim.
3. Čím se vyznačuje BQží věrnost? Ž.119^P9.9O.16O;

2.Tim.2,13. ; •' . ’



• - 74 -

Věrnost ve všedním životě.

lOvKterou hlavni zásadou se vyznačuje práce a chová
ní spolehlivého člověka? Luk^l6,10.

’9. Jakým příkladem, věrnosti v díle Božím jo Nehe- 
miáš? Neh.6,3.4.

7*.

Víra člověka, který kráčí neustále vpřeď, neslá- 
bno^..On‘ve svém životě ve všem poznává nekonečnou 
Boží -lásku, která jej vede. Věřící člověk ví, že 
mu všechny věci poslouží k dobrému. Boží věrní slu
žebníci pracují s neúnavnou rozhodností, poněvadž 
soustavně, spoléhají na Boží pomoc.

Froč by so měl právě tenkrát přestat modlit, když 
jeho srdce toho nejvíce potřebovalo? Riději se 
chtěl vzdát života, než by se zřekl naděje v Hoží 
pomoc. Nesnažil se své jednání skrývat. Ačkoli dobro 
věděl, jaké:následky mu přinese jeho věrný postoj 
k Bohu, neklesl na mysli. .

8. Jak še projevil Daniel vé své věrnosti? Dan.
6,10. - - •

proto v čelem svém životě měl vždy jen jeden cíl - 
slávu Boží a největší blaho Izraele. .

... ■ -

6. Proč vybízel Samuel Izraele, aby sloužil věrně 
Hospodinu? 1.Sam.12,24.

Co činil Job, když přišel o to na j dražší , co 
měl? Job 1,20-22. • \
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12 .Co jo zkušehim kamenem křosíanského šafáře? 
l.Kor.4,2. ' ...

Povinnosti, které kolem sebe vidíme, konejme vždy 
svědomitě, at jsou nám milé či. nemilé. . Bůh si nepře
je, abychom se vyhýbali domácím povinnostem, jež jsor 
nám nejblíže. Často jsou právo tyto povinnosti.pro 
nás. potřebnou školou, abychom se připravili pro důle
žitější úkoly. Někdy selžou naše plány proto, aby se 
zdařily plány Boží. . " .

Bůh nám proto svěřil čas, nadání, vliv, poznání je
ho slova, jakož i časné dary, abychom je použili* k je
ho slávě a ke Spasení lidí. Pán udílí -člověku.své da
ry ustavičně. Velmi jej zarmucuje, když vidí, že člo
věk jeho dary jen sobecky přijímá, ale nic z nich nevra
cí pro blaho svých bližních. ’

11.V jakém duchu máme vykonávat naše všední povinno
sti? Kaz.9,10; jfcím.12,11,

- Pozorujme obyčejnou květinku u cesty pod drobnohle
dem a povšimněme si,'jek do důsledku vyzařuje krásu 
a dokonalost. Tak lze i v nojprostší práci vidět, pravou 
vznešenost. Konáme-li nejvšednější úkoly s láskou a 
Věrností, jsou v očích Božích krásné.

Věrnost člověka v maličkostech dokazuje, že mu mů
že; být svěřena větší odpovědnost. Každý či-n našeho . 
života je projevem chirakteru. Bůh může svěřit důle
žitější službu pouze tomu, kdo je v drobných povinnos
tech zásadní a věrný, a za koho se nikdo nemusí sty
dět. .
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Odměna věrnosti.

Odměnou za to,- že pracujeme s Kristem na tomto 
světě je jistota, že s ním budeme pracovat i ve svě
tě budoucím. V království Božím bude’ naše práce vět
ší a prohloubenější.
14.Jak budou odměněni ti, kteří vytrvají? Gal.6,9.

Svatost povede člověka k tomu, aby přinášel uži
tek a aby se rozhojnil v dobrých skutcích. Konáním 
dobra- nebude nikdy unaven, nebude ani čekat od svě.-' 
ta pochvalu. Očekává svoji odměnu od lni stra v nebe
sích, který jednou povýší své věrné na svůj trůn. 
Tehdy Pán sočte skutky sebezapření a milosrdenství, 
soucitu a spravedlnosti, které vykonali pro něj je
ho věrn-í. ..

13.Jaké zaslíbení bylo dáno věrným služebníkům, 
kteří využili svých darů pro druhé? Mat.25,21.23.
I sebemenší dary musí být využity. Neptejme se 

otázkou: Kolik jsem obdržel? ale: Co činím s tím, co 
mám? - ;

15-Jaké zaslíbení je dáno těm, kteří jsou trpěliví 
v těžkostech? lat .24,13; Z jev .2,10c.

K p ř em-ýš lení : Uvažuješ Často o věrnosti 
biblických mužu a žen? Jsi věrný v maličkostech? Co 
je zaslíbeno těm, kteří zůstanou vomi za všech 
okolností? Chceš být mezi nimi?

Úspěch není výsledkem náhody nebo bsudu; je od
měnou víry a rozumného, jednání , -ctnosti- a vytrvalé—: 
ho úsilí.
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• : >'3. úkol — dne 15. dubna. 1967

Střídmost a čistota

Zlatý verš: l.Kor.10,31.

Výstrahy a závazky.

2

—. \ 1 —--*•

1, Čeho se .musí vystříhat ti, kteří čekají na Je
žíšův příchod? Luk.21,34.

o Proč se křestané vystříhají smyslných žádostí? 
l.Kor.6,19.20; 3,16.17. .
Kdyby všichni ti, kteří tvrdí, že jsou Kristovi

.Ti, kteří světu přinášejí, poslední varovné po
selstvíkteré .rozhodne o soudu lidí, musí ve vla
stním životě uplatnit pravdy., které hlásají .jiným. 
Mají být příkladem v jídle, pití a v celém svém jed^-

- náníc . . . . ' .

Jen střídmý člověk nebývá duchovně zotročený.
Jen střídmého člověka Bůh naplňuje svou mocí. Důle
žitá zásada střídmosti g@ netýká jen nepoužívání li
hovin a omamných jedů, ale i nikotinu, kofeinu atd. 
Střídmost se týká i toho, co smíme užívat a s čím 
přicházíme do styku v životě tělesném i duševním.’ 
Tato ctnost má usměrňovat naše jednání, pití, prá
ci, studium i rekreaci.
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3

t

4 Co musíme mít na zřeteli při uplatňování zásad 
střídmosti’ a sebeovládání? l.Kor.10,31; Kol.3,23*

5. Jakým vlivem působí' nestřídmost například u nad
řízených? Přísl.31,4.5. ‘

.Pevné náboženské zásady jsou nedoceněným pokla
deme Správná náboženská zásada, je nejčistějším, 
nejmocnějším a nej vznešenějěám vlivem, jaký mohou 
lidé šířit, člověk voděný těmito zásadami uvažuje 
o každém činu^ aby jeho vliv nepůsobil na. ostatní 

-■■■' zhoubně. Kře stáji. se ustavíčně ptáš Paney jak Ti mo
hu nejlépe sloužit a oslavit ;Tvé jméno na světě?

■ \

následovníci, byli skutečně posvěcení, nevěnovali 
by peníze na zbytečné a škodlivé požitky. Tak by 
se křesťané stali vzorem střídmosti, sebezapření 
a obětavosti. Byli by světlem světa. Naše tělo 
podléhá pří rodním zákonům. Kdo vědomě či nevědo
mě přestupuje tyto zákony, hřeší proti Bohu.

Co je zásadou, sebeovládání? Jak to ve svém ži
votě uplatňoval Favol? l.Kor.9,25-27.
Kaši prarodiče ztratili ráj proto, že ukojení 

, vlastní chuti postavili nad příkaz Boží. Jestliže 
so chceme. dó"rájs vrátit, musíme se snažit všechny 
své vášně, žádosti i chutě překonávat a podřizovat 
je Božím zákonům. Zdrženlivost v jídlo a ovládání 
všech vášní prospívá našim rozumovým, duševním a 
mravním schopnostem. Umožňuje lidem, aby yšochny 
své sklony podřídili vyšším záměrům a aby rozuzná- 

’ váli mezi dobrem a zlem, mezi svátým a všedním.,
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8. Jaký trest -stihl za to krále? Dan, 5,5-30.

Jan -Křtitel a Herodes Antipas.
9; Co bylo predpovězeno o Janu Křtiteli před jeho

í 
r

7. Který hanebný čin Balsazorův přivolal hnuv Boží?- 
Lan.5,1-4. • ,

Dějiny jsou dokladem toho, jak ^asto padl za obě£ 
nevinný člověk pro nestřídmost těch, kteří rozhodova
li o životě a smrti druhých lidí.

• ' • ■ ' ■ 'i’’--

Danielův příklad a’ Balsazarova- hostina*--
6, Jak se rozhodl Daniel, když mu nabízeli královský 

pokrm? Co navrhoval? Jaký to mělo následek?
Dan.1,8.12.15, -. ’ <•

Král byl tak opilý,'že přestal uvažovat. Ovládly 
ho pudy a vášně a začal bezuzdně hýřit.

Balsazara nenapadlo, že jeho modlářskou prostopáš
nost sleduje Pán nebe i země, který viděl všecko to 
zneuctění,.sledoval všecko.to rouhavé bláznovství a 
pohanskou modloslužbu..

Daniel a jeho přátelé byli už v rodičovském domu 
'Vychováni podle zásad přísné střídmosti. Učil se, že 
člověk je zodpovědný Bohu za všechny své schopnosti 
a že nesmí nikdy své síly ničit ani oslabovat-. Tato 
výchova jim.umožnila zůstat čistými i ve zkaženém 
prostředí babylonského dvora. ' ' .
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narozením? Luk.1,15.

/

lO.Kam áž došel Herodes ve své nestřídmosti, že jej 
Jan Křtitel"musel pokárat? .Líar,6,18.21-27»

12»Do jaké míry jsme zodpovědní za vliv svého jed
nání? Žím..l4>21; Abc2,15.

Jedinou jistotou je střídmost.
J 11 eJakou obsažnou radu dal Pavel církvi? Tit,2,1-6.

- Král se opil vínem,' Ovládla ho vášeň a přestal 
rozumné myslet. Ten-, kdo pije opojné nápoje, je zcd-

- povědný za všechno zlo, které pod vlivem alkoholu, 
napáchá. .

V době Jana Křtitele převládla touha po bohatst
ví, přepychu a okázalosti. Smyslné rozkoše, hodováňí 
a pití působily tělesné nemoci a úpadek, otupovaly 
duchovní chápání a zeslabovaly citlivost k hříchu. 
Jan měl být reformátorem. Svým zdrženlivým životem 
a jednoduchým oděvem měl:kárat výstřednost své doby. 
Rodiče Jana Křtitelé dostali od Boha poučení ,- jak 
mají své dítě vychovávat k střídmosti. " •

Bůh ovlivňuje člověka, tak, áby nežil jen-pro 
sebe. Každý jednotlivec jo spjat se svým okolím, 
je částí. Božího celku. Jeden je závislý na druhém. 
Náš vliv působí na naše okolí. Je to zodpovědnost, 
které se nemůžeme zbavit. Naše slova,, skutky, oděv, 
jednání, ano, i výraz tváře působí určitým vlivem.

13iJaká má být podle Písma naše řeč? Kol.4,6;
Mat.5,37.
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14.Která. zásada nás ochrání před zlými vlivy? 
Fil.4,5; Kol.3,17.

Písmo též nedovoluje užívat výrazy sbouvísící 
g braním Božího jméno nadarmo* Neschvaluje také ne
upřímné poklony, obcházení pravdy a různé zveličo
vání. Jsme svědky toho, že tyto projevy jsou ve spo
lečnosti celkem běžné.

Kristův následovník nešíří prázdné, lehkomyslné 
řeči, neužívá dvojsmyslné výrazy, neprojevuje mrzu
tost a nespokojenost.

K přemýšlení: Chceš zásady střídmosti - 
ještě lépe uplatnit ve svém každodenním životě? Proč 
je nestřídmost tak nebezpečná?*Je sebeovládání nut
né ke spasení? Věřící lidé si musí uvědomit, že ma
jí všechny duševní i tělesné síly, od Boha a že se. 
mají o ně co nejlépe starat pro Jeho službu/’

"Jestliže je Kristus tím prvním a posledním, čini
telem v našem živote, budeme vše činit ke slávě Bo
ží, at už je to práce na poli, doma, v továrně nebo 
v kanceláři.
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4. úkol — dne 22. dubna 1967.

Ochota a štědrost.

Zlatý verš: Skut.20,35.

Boží vlastnictví.

Vše, co lidó z Boží dobroty přijímají, náleží Bo
hu. Dává nám. cenné, a krásné dary-proto, aby nás vy
zkoušel; Chce poznat, jak joj'milujeme a jak si vá
žíme jeho přízně.
2. Komu připisuje Písmo vlastnictví všech věcí?

Ž.89,12; Aggeus 2,9.
Dobrotivá ruka Boží dala na svět proto tolik krá

sných věcí a hojnost všeho, aby člověk poznal veli
kou láácu Boží. Bůh je dal člověku, aby se stal je-

* jich správcem. Boží dary patří všem lidem.--Proto ne-''

Jen ten je bohatý, kdo rozdává. Písmo praví: "Du
še štědrá nasycena bude”. Skrblík'je na tom zle. Še
trný člověk hospodaří proto dobře, aby mohl rozumně 
rozdávat. Lehkomyslné rozdávání není ještě pravá 
štědrost, tausíme posvěcené usměrňovat i to, komu a kdy 
rozdáváme. V očích nebes má větší cenu, posloužírae-li 
bližnímu ze svého mála, než když dáváme okázale z ve Ir 
kého majetku. Zkušebním kamenem štědrosti není veli
kost daru, ale prostá zásada: "Ochotného dárce milu
je Bůh".

1. Kterými slovy uznal Šalomoun Boha za zdroj a 
dárce všeho? l.Par.29,11.12.
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3

Bůh žádá desátky a dary

Statistika nám dokazuje, že každý den umírá na 
zeměkouli průměrně jedno sto tisíc lidí hladem nebo 
podvýživou.

Před kterým nebezpečím varuje Písmo ty, kteří se 
mají dobře? 5,Koj.8,11-14.18.. • ' .

4. Kolik žádá Bůh ze všech svých darů pro sebe? 
3uMoj,27,30.32.

Bůh si vyhradil jednu desetinu našich příjmů pro 
sebe. 'Ponechává to však na svědomí a ochotě každého 
věřícího, aby v tomto směru jednal dobrovolně, bez 
nucení. ‘

Bůh dává lidem možnost, aby si obstarali ■ vše po
třebné pro život. Ovšem, musí však býti rozumnými 
hospodáři a neutrácet zbytečně za marnosti a zbyteč
nosti. Bůh si přeje, abychom mu vrátili to, co mu 
náleží. I peníze jsou pro věřícího požehnáním. Pova— 
žujeme-li je za Boží majetek, přijímáme je s vděč
ností a vracíme je rádi Bohu, jak si to přeje.

5, jaké pozoruhodné za-slíbení je dáno vernýia? 
Hal. 3,1012.

ní správné a je proti vůli Boží , když se bohatství 
hromadí na jedné straně a jen u některých lidí, za
tím co na druhé strano lidé jsou podvyživení a mají 
hlad. Zprávy z OSN nás informují o tom, že dvě tře
tiny lidstva se dosyta nenají a že mnozí i dnes umí
rají hladem,.
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Odměna štědrého dávání•

Kdykoli věřící lid ochotně a radostně plnil Boží 
plán systematickou štědrostí, poznal pravdivost Bo
žích zaslíbení. Jeho práce, byla korunována zdarem. 
Když však dítky Boží okrádají’ Boha v desátcích a da
rech, musí zakusit, že vlastně okrádají sebe: Bůh 
totiž ve stejném poměru jim omezuje svá požehnání.
6. V jakém duchu přinášel Izrael své dary* na stav

bu Stánku úmluvy? 2,Moj.35,29.

8. Jak z-ní' zákon setby a žna? 2^Kccr. 9,6} Jan 12,
24. - . . '

Bůh nežádá od svého lidu v těchto posledních 
dnech o nic menší oběti a dary než od lidu izrael
ského. Ti, kterým požehnal, at je to kdokoli, nemají 
jeho požehnání přehlížet. Zvláště mu však měli obě
tovat to, co si Bůh vyhradil pro sebe. Měli bý přes
tupovat před jeho tvář y ducha obětavosti.; ' , 

l* . -'S -*

Co oceňuje Bůh u dárce? Jak kárá pyšného dárce?
2.Koř.9,7? Mat.6,1.

Mojžíšův plán, aby so vybíralo na stavbu Stánku, 
byl velmi úspěšný. Nucení nebylo potřebné. Neuchý
lil sé ani k prostředkům, jež dnešní církve tak. ča
sto uplatňují*. Nepořádal žádnou velkou slavnost. 
liGzval lidi na nějaké divadlo, tanec nebo jinou spo
lečenskou zábavu, aby z jejich výtěžku získal pro
středky ke stavbo. Měl přijímat dary od každého, 
kdo dával ochotně, ze srdce. Darů so sešlo tolik, 
že Mojžíš přikázal lidem, aby přestali nosit,- ponš—

* vadž toho bylo víc, než kolik bylo třeba.
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kteří uctí B^ha. nejlepšími

i když necítí'

-9-. Co je zaslíbeno těm 
dary? Přísl.3»9.1O.

Rozsévač rozmnoží semeno tím, že je rozseje. Tak 
je tomu i s rozdáváním: kdo rozdává jiným, množí své 
požehnání. Bůh nám zaslibuje tolik, abychom mohli 
stále udílet jiným. Zákon sebeobětování je zákonem 
sebezáchovám!•

Často se nám zdá, že 
Užitek. Snad se upřímně 
ro, : 
slíme, 
ujištuj

naše práce pro Pána nepřináší 
a horlivě snažíme, konat dob- 

není nám však dopřáno vidět výsledky. Proto si my- 
že naše úsilí je zbytečné. Ale Spasitel nás 
e, že naše práce je v nebesích zaznamenaná a 

že nás odměna nemine., ■ . .

1-l.Čím si může být ochotný dárce jist, 
hned požehnání? Káz.11,1.

Bůh si činil nárok na majetek člověka hned od po
čátku.. Praví: "Já jsem právoplatným vlastníkem ves
míru. Posvět mi proto své první ovoce, přines mi dar 
věrnosti, odevzdej mi to, co mi náleží. Tím uznáš mé 
vladařství. Pak můžeš dál užívat z mých hojných darů 
a budeš mít mé požehnání.
lO.Jak štědře odměňuje Bůh ochotného dárce? Luk>5,38.

Chceš-li si zajistit gvůj. majetek, vlož je dc těch 
rukou, které nesou stopy ukřižování. C-uCeš se. radovat 

. z toho, co máš? Používej svých prostředků ku požehná
ní nuzných a trpících. Chceš mít ještě víc? Zařid se 
dle Boží rady: "Cti-Hospodinaze statku svého-a z prvo
tin všeho růstu, svého*’«
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15.Kdo nám umožňuje konat dobré skutky? 2.Kor.3>5.

—-oOo——

14.Jaké bohaté zaslíbení platí pro ty, kteří se ocho
tně rozdělí o své dary? Přísl.11,2 5; 19,17; 22,9.

Štědrost mezi členy církve.

12.Co radil Pavel církvi v záležitostech potřebných 
členů? Která Ježíšova slova připomněl? Skut*2£),35,,

Pavel někdy pracoval ve dne v noci, aby si vydělal 
na své živobytí. Pracoval i proto, aby mohl pomáhat 
svým spolupracovníkům. Dělil se - o svůj výdělok s Luká
šem a pomáhal i Timoteovi. Někdy trpěl nedostatek, aby 
pomohl jiným. /

13*Co chybí člověku, který nechce vidět nouzi svého 
bratra? l.Jana 3,17. • J-

.. ' Chceme-li poznat čistou radost, učme se dělit s chu
dými. Přísloví říká, že nerozdělený chléb postrádá svou 
libou vůni a nápoj svoji pravou chuť. Radost vykoupe
ného člověka-by nestál?, za mnoho, kdyby se spokojil 
jen s vlastním zabezpečením a přitc: zapomínal na os
tatní. /

K pře m ý sloní: Uvědomuješ si, jak nesmírně 
jsi Pánu zavázán? Je tvoje ochota a štědrost přiměře
ná? Jaký zákon platí v t oni to- směru již zde na světě? 
Duchovní blaho a radost je v úzké souvislosti s křes
ťanskou štědrostí. .
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5* úkol - dne 29. dubna 1967. ’
Sebezapření a obcí.

.Zlatý verši Mat.16,24.

Boží příklad oběti.
1. Čím dokázal Bůh výšku, hloubku a rczsžhlost své 

obětavé lásky? Jan 3,16.

Ježíš opustil slávu, panství, bohatství, a šol 
hledat ty, kteří hynuli v hříchu. Pokořil se a vžil 
se do našich poměrů, aby nás mohl vnést do nebes. 
Jeho život se vyznačoval obětí, sebezapřením a nezist 
nou dobrotou. Je nám dokonalým a svátým vzorem.

Zariyslíme-li se nud těmito slovy, cítíme, že je 
to láska, jíž se nic nevyrovná.’ Můžeme o ní uvažovat 
do nekonečna. Je to úžasná Boží láska k světu, který 
jej nemiloval! Tato myšlenka si nás podmaňuje a’pod
robuje si nás vůli BqZÍ. ;

člověk, jehož světem je požitkářství, sobectví a 
samolibosti, nerad přijímá naučení o sebezapření a 
oběti. Nic však tak nepovznáší.člověka’a neposiluje 
jeho ducha, jako rozhodné sebeovládání. Ono vytváří 
povahu, ve které má Bůh zalíbení. Nepochopíme-li 
cele význam Kristovy oběti pro svět, nemůžeme mu 
sloučit v duchu jehc sebezapření. Je to sice cesta 
zkoušek a cesta kříže, vede však zaručeně ke štěs
tí. ..
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2. Jak úzce. byl spjat Ježíš s Otcem v otázce vykou
pení člověka? Jan 10,15.17.18.30.

Ve své síle nepřemoženo naše hříšné sklony. Skr
ze ně na nás satan utočí'svými pokušeními. Kristus 
věděl, žo nepřítel přijde ke každému a využije jeho 
dědičné slabosti, aby lstivými lichotkami polapil 

-všechny, kteří nedůvěřují Bohu. Tím, že náš Pán krá— 
-čel cestou, po-níž musí jít člověku, připravil nám 
předem vítězství. Dal nám zaslíbení: "Doufejte, já 
jsem přemohl světí"

3o Jak zvítězil Spasitel nad pokušením těla na pou-..
- š t i? Luk. 4,1-4 •

Ano, následujme Ježíše nejen v dobách dobrých, 
ale i v dobách-zlých.. Navštěvujme jako-ón-lidó - ň© j— •

-Láska k duším, za něž Kristus zemřel, povede nás 
k sebezapření evk ochotnému- obětování se, abychom 
se stali Kristovými spolupracovníky v zachraňování 
duší. »

4. Co je. také charakteristickým znamením Ježíšových 
učedníků? Mat.16,24; Luk,9,23.

Zajímavé je, jak evangelista Lukáš zdůrazňuje u 
Ježíšových slov výraz "na každý den". \

Povšimněme; si,, jak život našeho božského Pána byl 
plný sebezapření, pokory a obětavosti. Majestát ne—, 
les n Král slávy opustil bohatství, nádheru, čest i 
chválu:a ponížil se k životu pokory, chudoby a han-, 
by, aby zachránil hříšného člověka.
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'7* ZaČ chválil apoštol Epafrodita? Fil.2,25-30.

5. Jakou.charakterovou vlastnost projevil Jan Křti
tel? Jan 3,30; Kíar.1,7. -
Vliv Jana Křtitele na národ byl nějaký čas větší 

než vliv knížat, předních kněží a starších. Ke kon
ci své činnosti-viděl, že se zástupy od něho odvrat- 
Cí a jdou za Ježíšem. Lidí kolem něho ubývalo každý 

• • den.

. Příklad Timotea a Epafrodita byl v přímém rozpo- 
• ru s duchem mnohých, kteří dle Pavla "hledali svých 
věcí, nikoli věcí Ježíše Krista". Viz.v.21.

Vzory sebezapření.

potřebnější a, osamělé. Zapomínejme také na. se.be, vě
nujme se skutkům sebezapření a odříkání v zájmu,ji
ných; neoplácejme nenávist zlem; dokazujme padlému 
lidstvu lásku a soucit.

Ježíšově obětavé lásce se sice nevyrovnáme. No— 
budeme-li jej však podle možnosti chtít co nejdřív 
napodobovat, nemůže v nás Bůh mít zalíbení.

Jan hleděl vírou k Mesiáši a dosáhl tak vrcholu 
sebezapření. Nesnažil ae poutat na sebe pozornost. Na
opak, usměrňoval myšlenky lidí výš a výš, až spočinu
ly na Beránku Božím. . - ' •
6. Jak si cenil ap. Pavel výhody tohoto světa v po

rovnání s poznáním Ježíše Krista? Fil.3,7.8.
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.Před Bohem jsme zavázáni udhovat si čistého* du
cha. a. zdravé tělo,' abychom mohli prospět lidstvu a 

. doko.iale sloužit Bohu.

.. lO.Proti kterým tělesným a duchovním pokušením mu
síme bojovat? Kol.3,5*8; l.Pet.2,11.

ll.V: čem nám dal Pavel příklad sebekázně? l.Kor.9, t 
•27.

Napomenutí věřícím.
•9. Co přivádí věřícího křesťana k posvěcení? l.Pet. 

2,21-24.*

Bůh dal člověku vše, ale žádá od něho, aby kladl 
Boží požadavky nad všechny své mocenské a sobecké 
zájmy> Rozdělené srdce nemůže přijmout.

Ušlechtilý, vyrovnaný charakter se nedědí. Také - 
jej nezískáme náhodou. Lze jej získat jedině; osobním 
úsilím v zásluhách a v milosti Ježíše. Krista. Vytvá
řivše v úporných, tvrdých bojích s vlastní osobnos
tí. líušímo soustavně bojovat proti zděděným zlým 
náklonnostem.’ •’ ' - ....

8. Co odpověděl Ježíš na Petrovu připomínku, že uče
dníci obětovali vše pro evangelium? Mat.19,27-30.

Všichni, kteří se přizpůsobí podmínkám Božíhol 
-slova, a pochopí, že *si musí uchovat tělesnou sílu 
a zdatnost, aby měli ucelený rozhled a zdravé názo—-• 
iy, vědí, že jim jde o život věčný* Tento .zápas mo-
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hou všichni vyhrát a. zídcat tak provždy korunu živo
ta, jejíž sláva neuvadne. ■ ' -- .

14.Jaké zaslíbení jc dáno všem, kteří umírají sani so
bě a trpí pro Krista? 2.Tim.2,11.12> „
Kdybychom mohli získat strom života uprostřed Boží 

ho ráje bez- úzké cesty utrpení á překážek, neměli by
chom takovou radost z odměny. Nemohli bychom tu radořs 
snést} styděli bychom se před těmi, kteří bojovali dc

Nebeský cíl.
12.Jak budou žít ti, kteří čekají na. příchod Páně? x 

Ti t .2 ,11-13.

13.Jakou cenu má před Bohem sebezapření z víry v po
rovnání k hmotnému zisku? Mař.8,34-37.
Vezměme si příklad z našeho těla. Žádné ústrojí tě

la by nemohlo žít, kdyby chtělo sloužit jen sobě. Kdy
by srdce nevysílalo životodárnou krov do rukou a do 
hlav;/, ztratilo by záhy svou moc. Touto krví jo v Kri
stově tajemném těle Boží láska, která proniká do všect 
údů těle.. Jsme, vázáni vzájemnou pomocí. Duše, která 
nechce nic dát, zahyne•

Pán si vybírá ze světa lid, který věří jasné pří
tomné pravdě; a pročišťuje si jej. Chceme-li být obno
veni podle vzoru Ježíše Krista, musíme ve světě zane
chat všechno, co nás od Krista odvádí. Může to být 
pýcha, domýšlivost, touha uplatnit se za každou cenu, 
vynikat na úkor druhých nebo také módní puxádivost.
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.Před Bohem jsme zavázáni udhovat si čistého* du- 
chtt. a. zdravé tělo," abychom mohli prospět lidstvu a 

. dokonale sloužit Bohu.

10. Proti kterým tělesným a duchovním pokušením mu
síme bojovat? Kol«>3,5*8j l.Pet.2,11.

11. V;čem nám dal Pavel příklad sebekázně? l.Kor.9, t
•27. ' ' ' .

Napomenutí věřícím.
•9. Co přivádí věřícího křesťana k posvěcení? l.Pet. 

2,21-24. ' •’ - .. .

Všichni , kteří se při způsobí podmínkám Božíhol 
-slova, a pochopí, že si musí uchovat tělesnou sílu 
a zdatnost, aby měli ucelený rozhled a zdravé názo—' 
ry, vědí, že jim jde o život věčný.* Tento .zápas mo-

8. Co odpověděl Ježíá na Petrovu připomínku, že uče
dníci obětovali vše pro evangelium? Mat.19,27-30.
Bůh dal člověku vše, ale žádá od něho, aby kladl 

Boží požadavky nad všechny své mocenské a sobecké 
zájmyj. Rozdělené srdce nemůže přijmout.

Ušlechtilý, vyrovnaný charakter se r.edědí. Také - 
' jej nezískáme náhodou. Lze jej získat jedině1 osobním 
úsilím v zásluhách a v milosti Ježíše Krista. Vytvá.- 
ří, se v úporných, tvrdých bojích s vlastní osobnos
tí. láusímo soustavně bojovat proti zděděným zlým 
náklonnostem.’
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hou všichni vyhrát a získat tak provždy korunu živo
ta, jejíž sláva neuvadne. • '-•

na. příchod Páně? x
Nebeský cíl.

12«Jak budou žít ti, kteří čekají 
Tit.2 ,11-13.

Vezměme si příklad z našeho těla. Žádné ústrojí tě
la by nemohlo žít, kdyby chtělo sloužit jen sobě. Kdy
by srdce nevysílalo životodárnou krov do rukou a do 
hlav;/, ztratilo by záhy svou moc. Touto krví jo v Kri
stově tajemném tělo Boží láska, která proniká do všecj 
údů tělo.. Jsme, vázáni vzájemnou pomocí. Buše, která 
nechce nic dát, zahyne.

Pán si vybírá ze světa lid, který věří jasné pří
tomné pravdě- a pročišťuje si jej. Chceme-li být obno
veni podle vzoru Ježíše Krista, musíme ve světě zane
chat všechno, co nás od Krista odvádí. Může to být 
pýcha, domýšlivost, touha uplatnit se za každou cenu, 
vynikat na úkor druhých nebo také módní parádivost.

14.Jaké zaslíbení je dáno všem, kteří umírají sami so 
bě a trpí pro Krista? 2.Tim.2,11.12.
Kdybychom mohli získat strom života uprostřed BožáZ 

ho ráje bez- úzké cesty utrpení á. překážek, neměli by
chom takovou radost z odměny. Nemohli bychom tu rados 
snést; styděli bychom se před těmi, kteří bojovali dc

13.Jakou cenu má před Bohem sebezapření z víry v po
rovnání k hmotnému zisku? Mar.8,34-37.
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6* úkol - dne 6.- května 1967.

. . čistota a mravnost.

Zlatý verš: Přísl. 4,23.

I

rý boj víry, kteří trpělivě běželi a dosáhli života 
věčného. Nebúde tam však nikdo, kdo se nerozhodne ja
ko Mojžíš snášet utrpení a lidem Božím.

K přemýšlení : Dovedeš alespoň částečně po
chopit Ježíšův život na zorni a jeho sebezapření?. Po
znáváš z toho, jak mu na tobě záleželo? Zamysleme se 
hloubají nad naším osobním vztahem k této obětavé lás- 

. co a ko světu, který nás často láká. Trpíme rádi? Kaž
dé sebezapření, každé křižování vlastní povahy nás ve
de k větší duchovní radosti. '

Skutečná mravnost.koření hluboko ve vnitřním člo
věku. Není to jeň vnější formá. Mravnost působí na 
mysl i srdce člověka. Má vliv na veřejný život a na 
společenské vztahy mezi lidmi. Lidé čistého srdce 
budou čistí v řeči, poctiví v jednání s.jinými lidr 
ni, á budou horlivě bojovat proti jakémukoliv zlu. 
Zlo, které je na světě, nás má vyburcovat k tomu, aby
chom n hrán i li se před-zlými--vlivy a vyzbrojili—se.. pro—-

> ’-------oOo-------
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"ti jeho škodlivému působení* Pán náa vy zývá, aby*“ 
chom chránili svóu mysl i srdce před nákazXou zla.

3. Jaký je přirozený stav lidského srdce? Jer.- 17,9*.
: Písmo musíme zkoumat pokorným srdcem. Ctěme Slovo 

Boží s úctou, abychom'snád v lidské sebe.jištotě ne
došli k mylným závěrům. Čtení Písma pokorným srdcem

2 o Co brání křesíanóyi vyjednávat s hříchem?
Ab. 1,13a; l.Lícj.16,13. "
Vliv Boží přítomnosti je-pro nás štítem před po

kušením a podnětem k čistotě á. pravdě. Vědomí.Boží 
přítomnosti je tak mocné, že se mu sotva co vyrovná* 

■ "A' není tvora skrytého před Ním,, vše je obnažené a
" nahé očím Toho, kterému se budeme zbdpovídat." •

1. Co je zdrojem mravnosti a čistého chování? Titi 
1,15; •■Přísl. 15,26; l&it. 15,19* .

’ • V Písmo jo' napsáno,’ že Bůh rozeznává záměry srd
ce.-Jestliže se někdo zaobírá nečistými myšlenkami, 
nemusí je vyjádřit slovy, ani proměnit v: .čin, .aby 
’so staly hříchem. Už sama’ ne čistá, myšlenka působí 
zhoubně no; člověkJ a rozleptává jeho nitro. Proto 
už- nečisté smýšlení je hříchem. Ďábel využívá, ta
kovéto situace a snadno nad námi vítězí. Zážitky, 
ns.šeho života jsou do značné míry výsledkem našich 
myšlenek a Činů.

■ Chraňme svou duši před zlem.
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Naučení z minulosti.

nás vede i k pohnání vlastní povahy. Jako křesťané 
nezkoumáme se tok důsledně, jak bychom měli; jaký 
tody div, že v sebepoznéní tak slabo vedeme.

5* Jak odpověděl Jozef na pokušení v Putifarovč 
doma? l.Moj.39,9c..

Josef měl Boží lásku i bázeň a proto zůstal ha 
královském dvoře čistý a neporažený. I při trůnů 
si zachoval onu svátou úctu k'Boží vůli, jako před
tím ve vězení.. Josef nešel nikde bez svého nábožen
ství Hv tom'bylo tajemství jeho neochvějné věmos-

■ ti a. životního úspěchu.
6. Jak vyznává David svůj hřích? Které. JBoží poža

davky si připomíná? Ž.51,9^ 24,3«4- •- ' '■ .
• < • v .

4. Co nás ochrání před hříchem nečistoty? Přísl. 
■4,23; K.l.4,8. Oč se máme modlit? Ž.51,12.

Člověk posuzuje podle vnějšího zdání, ale Bůh 
hledí do srdce, které bývá naplněno smíšenými poci
ty radosti a zýumiutku. V-jdí i do srdce zbloudilého, 
kteiú je sídlem mnohé nečistoty a svodu. Zná-jeho 
pohnutky., úmysly a cíl. Proto i tychoJ k Němu sc 
svým raněným srdcem. Otsvř Mu své nitro jako žal— 
místa a volej: "Prozkoumej mne, o Bože, poznej , 

. moje srdce; skus mne a poznej mé myšlenkyI Viz, 
jestli jsem na cestě do trápení, a voň mne cestou 
věčnosti!"
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volit, aby někdo třetí mol důvěru, která patří jen 
jim dvěma.

. Lidská láska by měla být co nejúže spjata s lás
kou Boží. Tam, kde vládne Kristus, jsou .hluboké, 
upřímné a nezištné city.

8. Které rozhodnutí zachovalo Rut. v zemi izraelské?
But.1,16. ... . ... . ;

Každá rodina je obklopena posvátným kruhem, kte
rý již musí zůstat neporušený. .Do tohoto kruhu nemá 
právo nikdo vstoupit. Muž ani žena nemá a nesmí do-

Zásady dětinské lásky a poslušnosti k rodičům 
jsou v úzké souvislosti s láskou a věrností k Bohu. 
Kdo pohrdá rodičovskou autoritou, snadno pohrne i 
autoritou Boží.

Davidovo pokání bylo upřímné a hluboké. Vůbec se. 
nesnažil svůj, hřích zakrýt. Nemodlil se proto, aby 
ušel slíbenému trestu. Poznal však velikost svého 
provinění vůči Bohu; viděl r že poskvrnil. svou duši; 
jeho hřích se mu zošklivil. Neprosil jen o odpuště
ní, ale o Čistotu srdce. David nepodlehl zoufalství 
a nevzdal se boje. V Božích zaslíbeních kajícímu 
hříšníku viděl důkaz svého odpuštění.a přijetí na 
milost. .
' ■ • ■- v • ■■■■■-.

K jakému úsudku dospěl Boží muž o správné že—, 
na a matce? Přís1.31,10-12.20.27-29. . ,
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Věrnost v rodině.
9* Jak zdůraznil Ježíš posvátnost manželství?

Mat.19,4-6. • ,

10.Jak nožný má být vztah mezi mužem a ženou?
Ef.5,22.25. / .

Jestliže lidé v manželství uznávají Boží zásady, 
a jestliže je poslouchají, stává se jim tento sva
zek požehnáním. Tyto zásady střeží čistotu a štěstí 
lidstva, starají se o společenské potřeby člověka a 
povznášejí jeho tělesnou, duševní a mravní stránku.

11.Jaké zaslíbení je dané dětem, které si váží ro
dičů? Ef. 6,1-3. ....

Pán Ježíš nezanedbal svůj vztah ke svým pozemským 
rodičům. Osmnáct let po tom, když poznal, že je Synem 
Božím, uznával pouto, které Jej pojilo s domovem 
v Nazarete a plnil své synovské povinnosti.

Otcové a matky, nezapomínejte shromáždit svou 
rodinu okolo Božího slova k rodinnému oltáři. Pros
tě o ochranu svátých andělů. Pamatujte, že vaši < 

 drazí jsou vystaveni pokušením. Na cestě mladých , .
i starých leží na každý den nějaké osidlo. Ti,, kte- 

 ří chtějí žít trpělivě, v lásce a radostně, musí-se 
modlit. . . • ■ .V . ...... . ...

Domov mé být místem zdvořilosti a lásky. Kde jsou

12. Jak je možno udržet soulad domova? Ef.6,4j Přísl.
6,20. . •;



97 -

tyto ctnosti, tam je trvalé štěstí a pokoj.

Znaky pravého náboženství.
13.Co je pravé náboženství? Jak.1,27.
14.Co je nutné, jestliže si chceme zachovat čis

tou mysl a srdce? Kol.3,5; Žím. 8,12,-14. ,
Na světě je mnoho, marnivosti. Dnešní doba obzvlá

ště holduje požitkářství.
Raději si vyber chudobu, pohonění nebo kteréko

li jiné utrpení, než bys poskvrnil svou duši hříchem.
15.Jak musíme chránit svůj křostanský vliv?

l.Tes.5,22/ • ' •

Skutky všech lidí-jsou věrně zaznamenávány. Nic 
nezůstane skryto před zrakem svátého a vznešeného 
Boha. • • ■ • ,z... .

Satanovi velmi záleží na tom, abychom se co -nej-
- méně modlili, abychom byli duchovně co nejslabší, . 

a abychom měli co nejnepatrnější vliv. Stávejme se 
jednotně proti všemu, co má sebemenší nádech zlého 
a-odsuzujme to.

K přemýšlení: Nezapomeň, že ani pevné 
rozhodnutí nehřešit tě neochrání, jestliže se dobro
volně vrháš do pokušení. Chceš, se každodenně posvě
tit Pánu, aby celý tvůj život zůstal čistý? Uvědomu
ješ si, že i přetvářka je hříchem? Každý den potřebu
jeme sílu, která by nám ochránila, čisté myšlenky^
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Správné smýšlení je ochrana srdce člověka.

-------0O0-—

7. úkol — dne 13. května 1967. • ?•;

Trpělivost a shovívavost.

iixatý verš: Kol. 1,11.

nými, pak dokazuje, že má,vnitřní duchovní sílu. Ta
to -síla se jmenuje trpělivost. Mojžíš měl tuto vlast
nost, ačkol . vyvolený lid Boží byl neposlušný a nevěr
ný. Vznešeným, příkladem trpělivosti je nám Pán Je
žíš, který odpouštěl těm, kdož jej nenáviděli. Z je
ho milujícího srdce vyšla i rada: "Milujte nepřáte— 
ly své, dobrořečte těm, kteří vás proklínají a mod
lete se za ty, kteří vás utiskují.” Mat^5>44. Nápor 
práce a různých vlivů na dnešního, člověka vyžaduje, 
abychom byli obzvláště bdělí, aby nás nic nevyvedlo 
z duševní rovnováhy.

Kristus - vzor trpělivosti.
1. Jak vylíčil Izaiáš Jťižišovu trpělivost, v utrpe

ní? Izai. 53/7.

Chová—li,sc někdo jemně k hrubým lidem, je-li 
ušlechtilý a shovívavý v nejnepříjemnějších situa
cích a trpělivý s lidmi bezmyšlenkovitými-a nevděč- '
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Škola kázně.t

2. Co předpovědě-1 Pán Ježíš svým učedníkům? Jak je, 
potěšil? Jan 16,33. ...
Zkoušky, soužení a pohanění, jimiž kře srané; prochá

zejí, jsou prostředky, kterými Bůh odděluje koukol 
od pšenice.

Knoží a starší lidu rozo. leně na Ježíše žalovali. 
Křičeli, že je zrádce a buřič. Pán Ježíš však zůstá“ 
val trpělivý. Kristova vznešenost a božské chování 
je popudilo k zuřivosti*. Jeho tichost, nevina a uš-» 
lechtilá trpělivost je naplňovaly nenávistí, jež pochá
zela od satana.

4. Jakým způsobem udílel Pavel své rady? Jak měly 
být chápány? 2.Kor.lO,l. ‘
Pavlova trpělivost a vlídnost během dlouhého a 

nespravedlivého uvěznění, jeho odvaha a víra, to vše • 
bylo ustavičným kázáním. Jeho duc-h, který se v ni
čem nepodobal duchu světa, svědčil.o tom, že v nor. 
přebývá moc, jež není z této země.

'Nejhůře se snáší těžkosti, které nám.působí,naši 
nejbližší, jako bratří a sestry, rodinné příbuzenst
vo. Ale i tyto zkoušky snášejme trpělivě•

5. Jak to Bůh zařídil, abychom se naučili trpěli
vosti? Žid.12,5-7? Sím.5,3. -x

3. Jak nás povzbuzuje Pavel, abychom se řídili Ježí>- 
šovým vzorem trpělivosti? Žím.15,5-? Kol. 1,10.11.
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Ž. 94,12.

, Trpělivost v praxi. .

9c V čem še prakticky nejlépe uplatní trpělivost?
l.Tos.5,14«-15» . :

7. Jaké svědectví vydal David o svém velkém souže
ní? Ž.4.0,1-3 <> Kdo jo podle něho blah o slavný? /
V _ _ _ '

Svojí trpělivostí obhájil svou povahu, á tím cha
rakter toho,, jehož před světem představoval.

5. Která zkušenost naučila. Mojžíše trpělivosti a sho
vívavosti? Ž^d.11,24-27. - • '
Mojžíš získal zkušenosti v letech práce a čekání 

na madiánšké poušti. Tam získal .ducha pokory a trpě
livosti, trpělivé shovívavosti. Tak se připravil, aby 
mohl trpělivě snášet nevěrni a reptání lidu,,jakož i 
pýchu a závist těch, kteří mu měli bezvýhradně pomá
hat • .

Trpěli’. >st dosahuje vítězství právě tak, jako od
vaha o líc:ostí v soužení jsou duše přiváděny ke Kri-

8. Co učinil Job ve své těžké zkoušaa? Reptal? Job« 
- 1,21.22’; 13,1’5.

Dopustí—li Bůh na své dítky zkoušky, sleduje tím 
určitý cíl. Nevede jo nikdy jinak, než jak by samy 
chtěly být vedeny, kdyby mohly vidět konec už.od za
čátku. Radostně by se podřídily, kdyby pochopily plán, 
který s nimi Bůh má. : •
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10•Které napomenutí obdržel Timoteus? Vztahuje se 
i na nás? 2.Tím.2,24.25.. ..

' Ti, kteří kráčejí v světla, mohou si dovolit •' 
"způ- 

mou-

12.Jaký bude důsledek trpělivosti a shovívavosti me
zi věřícími lidmi? Řím.12,16; Kol.3,13.

stu právě tak jako odvážným podnikáním. Křesťan, 
který je. trpělivý a radostný i v zármutku a utr
pení, který se dívá i smrti dcočí klidně a s neo
chvějnou vírou, může vykonat ve prospěch evangelia 
právě tolik jako svým dlouhým životem, plným věr
né práce.

jednat s bloudícími lidmi klidně a jemně. Jsou 
sobní k učení". Tím dokazují, že si vyprosili 
drost od Hospodina a že ji také přijali.
11.Jaký vliv má trpělivost na naši řeč a na naše cel

kové chování? Tit.3,2;. Přísl.15,1.
. Učiňme vše, pokud -to jo v naší moci a pokud se-to 

napříčí zásadám naší víry, abychom s lidná vycháze
li po dobrém. Slyšíme-li netrpělivá slova, neodpoví
dejme nikdy v, témže duchu. Narazí-li člověk hněvivý 
■na trpělivého, tichého, jemného a shovívavého ducha,

• záhy se také uklidní.

Nedopusťme, aby hec o vniklo mezi nás a mezi naše 
spoluvěřící. Stane^li se tak přece, pak učiňme vše, 
i za cenu-osobní oběti, aby se překážka odstranila a 
nastala shoda. Efth chce, abychom se měli bratrsky 
ráclá. Přeje si, abychom byli soucitní a zdvořilí.
*Ghce, abychom se přesvědčili, že naši bratři nás mi—
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Nadejo církve.

Kresían musí být posvěceni jemný a. laskavý, bez

Kristus.si přeje, aby se v jeho .církvi na zemi 
zachovával nebeský řád, nebeský způsob jednání a 
nebeský soulad. .. ..

14.Co nám připomíná Písmo še zřetelem na očekáva
ný příchod Spasí +.o3 e? Ží d -10,35.-37; J ak« 5,7 .8 •

Apoštol napomíná své bratry-a sestry, aby v ži
votě dokazovali moc pravdy, kterou jim zvěstoval. 
Tichostí a jemností, snášenlivostí a láskou moli 
představovat charakter Kristův. ■.

Dovolme, aby se nám bolest a utrpení, s kterými 
se v životě občas setkáváme, staly školou a dobrým 
naučením, abychom tím více usilovali o dosažení cí
le života věčného v. Kristu Ježíši. Povzbuďme »e my
šlenkou, že náš Pán přijde. Tato naděje má potěšo
vat naše srdce.

13•Které povahové vlastnosti vedou k jednotě me
zi. věřícími? Efez.4,2.3; 2.TeSe3,5. •

K přemýšlení: Snaží š^-se být trpělivý, 
i když je to však často ve všedním životě nesnad
né? Uvědomuješ si, že povaha křestana se nejlépe po-

• zná a osvědčí ve chvíli zkoušky? Pamatuj na vliv 
každého sloval \ .

lují, a abychom věřili, Že i Kristus nás miluje.
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jakékoli stopy notrpčljvoMti éi »rz*,*z,

6. úkol - dns 20. k—

Tichost a pokora.

Zlatý vura: 1.Petr.5,5.

f

Náš vzor je Ježíš.

-- •

e:1. Co je praveno o Kristově pokoře? ril.í,r 
Žid. 5,7.8.

■ - , 

txi.

Vodění soběstačnosti způsobuje ca. 
a pýchu, která končí až pohoršující 
tí. Chceme—li úspěšně působit v díle 
zování osobních- záměrů, nechceme—li . 
ňovat druhé, pak přemýšlejme Častc c 
Mistra a Spasitele. On konal dobro r» 
chválen, nepovyšoval ss; ale nedělal 
z toho, když jej hanili. Jebe peks-ra 
pasivní tichostí, v které by jej 
ke. kompromisu se zlem. Byla to vznešená r-r. 
zdůrazňovala důstojnost jeho charakoeru. 7 
úkole se budeme zabývat jeho přikladeš., joi 
■rem jého svědků ve všech, dobách.

ebyla



3 Který příklad pokorné služby odsoudil touhu učed
níku vyniknout nad druhé? Jan 13,4.5.15*

Pán Ježíš seděl u stolu publikánů jako čestným 
host. Svými sympatiemi a společenskou vlídností do
kázal, že uznává lidskou důstojnost.’

Kdyby Syn Boží.vzal na sebs lidskou podobu ten
krát, když Adam žil v ráji ve stavu nevinnosti, by-- 

.-lo by to už veliké.ponížení• Ale Pán Ježíš so stal 
člověkem, kdy lidstvo bylo zeslabeno čtyřmi tisíci 
lety hříchu. A to bylo pro Syna Božího ještě větší 
ponížení. . '•

Hádali se mezi sebou, kdo z nich je nejrvotší. Ka
ždý v hloubi duše toužil po nejvyšším místě v budou
cnosti — v budoucím království. - .

- 104 .
Celý vesmír žasl, když se Kristus ponížil, aby za

chránil padlého člověka.- Ten, jenž stvořil světy 
v nekonečném vesmíru, který to všechno spravuje a 

" udržuje ve své prozřetelnosti, ten se rozhodl, že 
opustí slávu nebes a stane se člověkem. To byla zá
hada, kterou by bezhříšné bytosti jiných světů rády 
pochopily.

Ačkoli si farizeové o sobě tolik mysleli, byli 
ve skutečnosti na tom hůřo než ti, kterými pohrdá- 
li. Publikáni nebyli tak puntičkářští a sebevědomí, 
.byli proto přístupnější vlivu pravdy.

2. Jakým protikladem Ježíšovy tichosti byla pýcha
- farizeů? Mat .9,10-12. - • •' ■■
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Mistrovo učení.

Spasitel odhalil prostýr.ú. slovy sobeckou’ ctižádost 
farizeů, kteří usilovali pod rouškou pokory o posta
vení a moc. Jo jich srdce však bylo naplněno lakotou 
a závistí.

4* Kdo bude podle slov Pána Ježíše největší v nebes
kém království? Mat.18,2-4.
Lidi samospracedlivÓ, samolibé a umíněné Kristus 

učit nebude. Dá moudrost jedině tichým a vyučí je.

Když Jidáš přišel ke stolu, snažil se usednout 
první. Proto mu Kristus jako služebník posloužil prv
nímu. ’’ . - • ’ •

Kristus chtěl,aby jeho učedníci pochopili, že ač
koli -.jim sloužil - umyl nohy, neztratil ani. v nejmen- 
ším svoji důstojnost. Nikdo nebyl tak vznešený jako 
Kristus, který se přesto snížil -k této službě.' .

6. Jakým duchem a jakou zásadou v chování se má vy
značovat prav© křestanské bratrství? Mat.23,7-12.
Mezi zvláštnostmi, kterými se: má lid Boží v toch- 

' to posledních dnech lišit od .světa, patří; pokora'a 
tichost. Nesnažme se vyrovnat se jiným ve společen
ském postavení na úkor našeho přesvědčení. Rideji 
buSme pokornými, věrnými služebníky jako Kristus - 
jeho služebníky. . '■_> *

i .

5« Jak popisuje Pán Ježíš marnou chválu farizeů? Mat.
23,5-7^
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Starozákonní příklady.

1

7. Kterým podobenstvím vystihl Ježíš přednost po
kory? Luk.14,7-11. .

8. Proč otálel Bůh s potrestáním domu Achátová?
1.Král.21,27-29. '

lO.Proč judsky král Jozíáš ušel zlu, jež mělo pos
tihnout hřešící Judstvo? 2.Par.34 ,26—28.

9. Jaké pokorné vyznání učinil Šalomoun vo snu, 
který mu Bůh dal? Jak byl odměněn? l.K^ál.

• 3,5-14. ‘
Z toho, jak se Šalomoun modlil k Bohu před sta

rým oltářem v Gabaon, vidíme jeho pokoru a vroucí 
•touhu, aby oslavil Pána. Věru, nikdy nebyl tak bo
hatý, moudrý a- skutečně veliký, jako když vyznal: 
"Já však jsem velmi mladý(dle jiného překladu: Dí
tě jsem), neumím vycházeti ani vcházeti.”

Achabovo odpadnutí so nedalo přirovnat k žád
nému poklesku izraelských králů. Písmo praví: 
"Nebo-, nebylo podobného Achabovi, kterýž by se pro
dal, aby činil tp, což zlého jest před obličejem 
Hospodinovým"• (1.Král.21,25)• Jak velmi milosti- .

1 VÝ byl Bůh, který přijal tak rychle důkazy jeho ‘ ’ 
pokoiy. Pán chápe projevy lidské duše. Kdykoli 
člověk vysloví seberprostší modlitbu nebo si v skry
tu zapláče, kdykoli zatouží upřímně po Bohu, pak 
Duch Boží mu jde ihned vstříc.
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12 o Jaké napomenutí dává, Pavel r aby upevnil se. sou
lad v církvi? Fil. 2,3.4.

lleCo tak významně přispělo k tomu,, že se Pavel stal 
úspěšným Božím pracovníkem? Fil.4.,12a; -lí.Kor.9, 
.19-23.

Novozákonní napomenutí.

13.kterými slovy nás přivádí-Petr k pravé pokoře? 
l.Petr.5,5.6. . , ’ ' • .

Józiáš nezůstal věrný duchu pokory a-poslušnosti' 
před Hospodinem, nesplnil svůj slib. Proto ani Bůh 
nesplnil slib, který mu dal. Józiáš byl zabit v bo
ji. /Viz.2 .Par. 35,20-24/. -

Ten, kdo je oděn rouchem pýchy, nemůže být oděn 
pokorou. Bůh si také nemůže použít pro svoji službu, 
člověka-, který je ovládnut vědomím soběstačnosti. 
Opravdu pokorný člověk poznává svůj yztah k Bohu . 
i ke -všem kolem 'sebe v pravém světle slova. Božího.. . 
Takový člověk má porozumění pro druhé. Žel, že k po
koře jako ctnosti přichází mnohý člověk až v pozd
ním věku po mnohých zkušenostech.

Marná chvála a sobecká ctižádost jsou lomeny, na. 
kterých ztroskotala již nejedna duše a zeslábl ne
jeden sbor. Ti, kteří nejsou vůbec posvěceni á ma
jí nejmenší spojení s Bohem, usilují obvykle o nej
přednější místo. Duše, která hledí ustavičně na Je
žíše , pochopí jeho obětavou lásku, hlubokou pokoru 
a odříkání a bude se řídit jeho vzorem.
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9. úkol - dno 27* května 1967<-.

/ v
Úcta a pobožnost#

Musíme -se naučit mít úctu k.xBohu i k Jeho Slo
vu, jestliže chceme, aby naše bohoslužba byla Bohu 
příjemná. JĚL-diče a .vychovatelé, kteří si svátých

14.Co píše apoštol Jakub b lidech pyšných a co o 
pokorných? JakÍ4,6.1O.

■- - ■ . fl’.: .

Jakmile Duch Boží zapůsobí na lidskou duši, pak 
pýcha člověka, jeho vysokomyslnost a jiné nežádou
cí projevy ustupují do pozadí. Poznává, že světské 
radostij postavení ve společnosti a moc jsou bez
cenné. Člověk pak usiluje o dosažení jediné hodno- 
.ty: pokory a obětavé lásky, jež mají v očích lidí 
sice malou cenu, ale v očích Božích jsou vejmi, ce
něny. .. . - . ■

Zlatý verš: Žid. 12,28.

K přemýšlení,: Je. pokora přir.ozenou 
ctností? Uplatňuješ při vyznání hříchů upřímnou po
koru a tichost, nebo máš výhrady? Síla dítek -Božích 
spočívá v jejich pokoře, Mají-li o sobě nízké smýš
lení, stane se jim Ježíš silou a spravedlností, a Bíih 
požehná jejich práci.
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Svatý Boží charakter.
1. Co prohlásil Hospodin důrazně v prvních dvou 

•přikázáních Desatera?'2.Moj. 20,3-6.

•Kristus přišel.na tuto zem, aby lidem zjevil 
charakter svého Otce® Vše, co lidé potřebují nebo 
mohou-vědět o Bohu, bylo zjeveno v životě a povaze 
Jeho Syna,.

věcí váží, mají děti poučit'o úctě slovem i příklar* 
dem, Ti, kteří chtějí, abylidémilo váli Boha a'vá
žili si Ho, musí mluvit o Jeho dobrotě, velebnosti 
a moci projevující se v Jeho Slově a v díle‘stvoře
ní® Pamatujme, že při zavřeném Písmu,‘bez návštěvy 
Božího domu nebo při nedostatečném posvěcení nemůže
me získat ani ši udržet poznání svátých věcí®

Jen Bulí, který je věčný, soběstačný a nikým ne
stvořený, je zdrojem a udržovatelem všeho. Má pro-

■ to nárok na největší úctu. Jen Jemu se smíme kla
nět. Věřící člověk nesmí nikomu.a ničemu jinému vě
no vat svou ‘lásku a službu natolik, aby převyš ováli 
lásku k Bohu. "Jiní bohové”, o kterých mluví přiká
zání, nemusí být jen pohanští. bohové. Je to vše, 
čemu dáváme přednost před Bohem a co naši lásku 
k Bohu zeslabuje. . • .
2. Kto'rá hlavní Bo’ží vlastnost má probudit naši 

úctu a zbožnost? l.Pet.1,15.16; 3.Moj.l9,2; 20,7b.

3. Skrze koho zjevil Bůh člověku svůj svátý charak- .
ter? Mat.11,27; Jan.14,9.^'' .. • ■•■• ; • • ■'
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Příkaz úcty.

c

5. Proč mámo mít v úcto Bozi jméno? Ž.111,9; : 
2.Moj.20,7.

6. Proč je den Páně pro Boží lid tak svátý? 
2.1íoj ,20,8-11; Ez.20,19.20.

Boží jméno nemáme nikdy brát lehkovážná. Ne
beští andělé i obyvatelé nepadlých, světů mají 
Jeho jméno v úctě a svatosti. Když se modlíme: "Po
svěť se■ Jméno. Tvé”, prosíme, aby bylo posvěceno • 
na zemi i v-nás« - . 

4. Kdo má velebit Boha pro Jeho velkou slávu? Ž.148,11-13.

Zachovávání a svěcení dne Páně, podle 4. přiká
zání je nám znamením, že nás Bůh uznává' za svůj 
lid. Uznat 4. přikázání znamená uznat Boha za stvo
řitele vesmíru, znamená ctít Ho jako vládce všeho.
7. Proč mámo úctu i k Božímu příbytku, kde se ’ ’ 

shromažďujeme k bohoslužbám? Iz.56;7; 3*Moj.
19,30., - ; ' .

"Věřící člověk vidí v pozemském Božím příbytku 
bránu dp nebe, Chvalozpěvy, modlitby a slova Kris
tových služebníků mají připravit lid pro obecen- 

' ství v nebi.
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Vidíě-li rozsah hříchu, vidíě-li sebe, jaký ve 
skutečnosti jsi, nezoufej! Vždyt Kristus přisel za— 

.. chránit hříšníky. Nemusíme se s BQhem smiřovat, ně
hot - jaká to láska! - Bůh v Kristu- "smiřuje svět 

sebou"• Svou nožnou láskou získává srdce svých 
bloudících dítek. Nikdo z pozemských rodičů není tak 
shovívavý k chybám a pokleskům vlastních dětí, jak 
to činí Bůh s těmi, jež přišel zachránit. Nikdo by 
nedokázal více se za přestupníka přimlouvat. Nikdo 
z lidí nepromlouvá k poutníkům života něžněji než

tými a opovrženými. Je to ctnost, jež vede člověka 
nejen k jeho povinnostem, ale i k dobrovolné služ
bě lásky, "která nehledá své vlastní”. Nezdvořilý 
a nevlídný člověk se připravuje o radost ze spole
čenství so.svými1 bližními, ' .

■. Boží láska a vlídnost, .
1. Kterou charakterovou vlastností zajištujs a , 

upevňuje Bůh svoji smlouvu? Izai, 54,6—10,
■ ■ ■ t • ” • •

Tak jako duha na obloze vzniká působením slu
nečních paprsků a deště, představuje i duha nad Bo
žím trůnem společně působení jehc milosrdenství a 
spravedlnosti* Jakmile si člověk velkou bezbožností 
přivolává Boží soudy, přimlouvá se Spasitel za něho

• u ttcě.’Ukazuje na duhu, která se klene nad B^žím 
•trůnem,-a která tvoří znamení Božího milosrdenství
vůči kajícímu hříšníku, . r

• •- • z t
* «Co má hříšník činit, když ví, že Spasitel je i

k němu tak lítostivý? Joel 2,12.13. -
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Spas-iteliiv soucit.

4. Až ke kterému stupni Ježíšova milosrdenstv^ mají 
dojít Ježíšovi následovníci? Luk.6,35.36.

Tím, že se Kristus stal člověkem, stál se jedním 
z nás a současně nám zjevil našeho nebeského ttce._ 

’ • : • •. *• • •- - — . ..
Byl něžný, soucitný, milosrdný a stále dbal na 

zájmy ogtatních. Tím nám představil charakter Boží. 
Eřyl, soustavně ve službě pro Pána a pro lidstvo.
5. Jak se.projevoval Ježíšův soucit:

a) k potřebným lidem? Mat.l4,14-16» • > '
b) k dětem? Mat.19,14. • ‘

on. Všechna jeho zaslíbení, jeho výstrahy, jsou vla
stně projevem jeho nevýslovné lásky.

» • v

..3. Jaká změna se projeví v životě člověka, který se 
j poddá lásce a něžnosti? Tit.3,3-6.

Otec v nebesích se nad námi slitoval již tenkrát, 
když jsme ještě byli nevlídní a nepřívětiví. Přijme-- 
me-li jeho lásku, staneme se právě tak vlídnými a něž
nými, a to-nejen k těm, kteří nám jsou milí, ale i 
k těm, kteří mají nejvíc chyb, kteří nejvíc bloudí a 
hřeší.; Laskavosti .neodolají ani hříšníci, jejichž 
srdce ' jýště' nejsou uzavřena vlivu Ducha Božího-.* Jeme- 
li vlídní k nevděčným e, zlým, konáme-li dobro bez na
děje no? odplatu,, neseme peče£ nebes.
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c) k nepřátelům? Luk.22,50.51.

Vzniká. <diázkní "Kdo je můj bližní?", tdpcvčdí je 
Ježíšovo podobenství o milosrdném -Samaritánu, které 
nás učí, že každý člověk, který potřebuje náš -soucit 
a poslouženi, je našim bližním.

Je-li naše srdce zjemněno á zpracováno. Kristovou
• milostí,‘hoříýli Boží dobrotou a láskou, bude při
rozeně přetékat, láskou, soucitem, a něhou.

- v •
Příklady ze Starého i Nového zákona.

7. Jak šlechetně prosil Jonata'za'život Davida, své
ho soka na trůn? 1.Sara.19,1-6.
Jonata měl. být po otci dědictm trůnu. Ačkoli-vě— 

" děl, že ho Bůh odsunul stkanou, byl Davidovi, svému 
soku, nejněžnějším a nejyěmájšíia přítelem a chrá
nil ho za cenu vlastního života. Jonatovo jméno- je 
v nebesích vzácné a na zemi je svědectvím o existen—

Lidé se tlačili, aby byli Kristu co nejkiLíža.’ Na
léhavý i žalostně prosili: "Mistře^ pomoz, požehnej!" 
Jeho ucho slyšelo každý výkřik. Skláněl se nad trpí-- 
c-ír.ii jako něžná matka. Věnoval se všem. Uzdravil jé 
od všech nemocí. Němí otevřeli ústa a velebili jej; 
slepí spatřili vlastním zrakem svého Lékaře. Trpícím 

...se opravdu ulevilo.
6. Který Spasitelův’ pří kaz ukazuje, že kře stane si 
*" mají navzájem pomáhat? Llú.t-.22,39; Luk.10,27.28.



* * .

- • .... ■ . i.. .

11 .Jak lze postupně »z.i skat bratrskou vlídnost a lá
sku? 2.Petr. 1,5-7*

rapomenutí k bratrské lásce*
9* Ktojjé vzácné, ctnosti mají pěstovat vyvolení-Bo— . 

ží? Kol.3., 12.13. . ...

ci a' moci nezištné lásky.
S. Za cc prosil Pavel Filemona? Jaký měl být podle 

noho fotah mezi Pánem a služebníkem? Fil.lt,1€* 
■. 17. ’

Apoštol v "tomto případě prosí za kajícího otro
ka. Křestanství tvoří pevná, pouta i 'mezi takovými > 
křesť.any, kteří kdysi, než se stali křesťany, patři
li k různým společenským třídám. V Kristu Ježíši jsou 
si však všichni rovni. i.

Kdybychom byli zdvořilí a ochotní, tak jak to 
očekáváme od. ostatních, cdstranila by se tím polovi
na životních nesnází... i ...

Tažme se: Mám dostatek lásky? loučil jsem se tr-' 
pot’, být shovívavý a laskavý? Nadání, vzděláni a. vý
mluvnost jsou bez této nebeské ctnosti tak bezcenné 
jako zvučící měS nebo znějící zvon. Škoda, že si Kri
stovi vyznavači tak málo cení tohoto vzácného pokla- - 
du a nedostatečně o něj usilují.
lO^Kteřé zásady křesťanského společenství doporučuje 

Pavel prvotní církvi? &Lm.l2,10; Efez.4,32.
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řídí ve svém vztahu

záko- ' 
znovu-

Bratr nemocný na těle nebo na duchu tě potřebuj o 
■právě tuk, jako i tý potřebuješ bratrskou lásku. Po- 
třobujo. slyšet zkušenost toho, kdo byl tok slabý jako

- je on. Potřebuje někoho, kdo s ním cítí a kdo mu po
může. Vědomí, že jsme slabí, má nás vést k tomu,.aby
chom pomáhal -i jiným v tísni-. Uojdě-mo kolem tlpící du
se nevšímavě; snažme so ji vždy potěšit, tak jak to 
činí HŮh s námi.

Í3.Kterou zásadou so kčoslan 
k jiným? Mat.7,12.

Kristus, který spojuje aemi s nebesy, je žebří
kem. Jk>l®í jeho část je upevněna nu zemi, kde žil ’ 
jako člověk, hořejší část sahá až k'Božímu trůnu, 
kde sedí na. pravici Boha-btce. Budema-li vystupovat 
po jednotlivých stupních stále výš, budeme-li lile— 
dět na Krista a učit se od něho, dosáhneme úrovně, 
kterou si Pán přeje, abychom moli.

12. čím je ovládán jazyk opravdového křest.ina?
Řím. 12,10. ■

e . - <

Povzbuzující slůvko nebo jiný skutek lásky mo
hou ulehčit mnohým znaveným duším jejich životní ce
stu, když,klesají pod svým břemenem, řiiůto so 
n® lásky! Slova a skutky tuch,-kteří pražili 
zrození a žijí novým životem v Kristu, se vyznačují 
trpělivostí a nezištností. • • •
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K

o-----

Měřidlo rovnoprávnosti v Izraeli*

Kdybys Izrael byl zůstal věrný poslání, ko kterému

12. úkol - dne 17* června, 1947*

1. Pod jakou podmínkou měl izraelský lid zajištěno 
požehnání v zaslíbené zemi? 5»Moj.l6,2t.

Zlatý verš: Mich.6,8.. -

. 4

- ■ Spravedlnost a nestrannost* .
- - - - _ _ - -

Poctivost a čestné jednání patří mezi: ušlechtilé
- ctnosti křesťanského života. »Někdy jsou i velmi 
slušní lidé svádeni_k tomu, aby nesprávným měřením 
a vážením získali hmotný prospěch. Správná váha a

• důsledně poctivé jednání jsou dnes před Bohem právě 
tak nedotknutelné, jako v době Mojžíšovu.- Před Bohem 
má cenu křesťan, který je nestranný a ví,, kdy je tře-

• ba, láskou překlenout ohyby bližních a spravedlnost 
zjemňuje milosrdenstvím.

p ř- e m‘ý š 1 e n i : Učíme se denně aoucitu od 
Pána Ježíše? Dovedeme přecházet zlo vlídnbstí? Co 
může ovlivnit chování lidí k nám? Vlídný a zdvořilý 
křestan je nejpůsobivějším důkazem správného kresťan- 
ství. • _ n .
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Bůh nenávidí faleš.

4

3, Kdo reptal na poušti jako první a svedl Izraele 
k odpadnutí? 4.Moj.ll,4,

Jestliže si volíme "bohabojnou společnost, její 
vliv nás povede k pravdě, zodpovědnosti a svatosti. 
Kdo se řídi radami bezbožných, brzo se ocitne na 
c>estě hříšníků a na stolici posměvačů.

Náboženství není systémem suchého-účení, ale 
projevem praktické víry, která posvěcuje- život a us
měrňuje chování v "rodinném kruhu i v církvi. Bůh po
žaduje neměnnou zásadnost i v nejmenších podrobnos
tech každodenního života.

Lid, který se přidal k Izraelitům a který s ni
mi vyšel z Egypta, byl zdrojem neustálých pokušení 
& těžkostí. Často začínal hádky, reptal a nakazil 
tábor modlářskými zvyky a reptáním proti Hospodino
vi, ' ■

.2, Které zásady měly mezi nimi zachovat spravedli
vost a rovnoprávnost? 3.Hoj.19,13.15.18,

ho .povolal Pán, byl by se stal mocným národem. Bůh 
by byl jejich obhájcem a povznesl by je nad ostatní 
národy. Bůh chtěl, aby izraelský lid představoval 
Jeho charakter a stal-se svědkem Boží povahy.

Co se můžeme naučit ž chyb Izraele? 2,Moj,"23,2aj
Ž.1,1. . " ■ ■
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6. Jaký trest stihl Anoňiáše a; Zafíru? Skt.5‘,1-10.

Bůh odsuzuje nepoctivost.
7. Jak hledí Bůh na nepoctivost? Přísl.ll,l;20,10.

Bůh nenávidí pokrytectví a faleš. Ariániáš &• Zafí— 
ru chtěli oklamat Boha. Stihl je za to náhlý ^hroz
ný soudá 'Tento trést -dokázal j ze ’15 dé nenohou Boha 
podvádět, že on-odhalí skrytý hřích srdce a netrpí 
posměch., ’  • f" .

Dítky Boží nesmějí zapomínat, že každé jejich 
jednání v zaměstnání i kdekoliv jinde prochází zkou- 

, škou váhy ve svatyni. Vše, co člověk získá podvodem 
a lstí, bude pro.něho kletbou.'  ‘
6. Jaké poselství dal Pán Jeremiášovi proti vykoři- 

at—ování a útlaku?" Jer-22,13.

5. čeho se dopustil Achán? Jak byl za svůj hřích 
potrestán? Joz.7,20-25.
Smrtelný hřích, který zničil Achana, měl sjtůj. jpů-' 

vod v lakomství. Je to. nejrozšířenější hřích, a li
dé si ho málo všímají. Ostatní chyby a hříchy býva
jí odhaleny a potrestány, avšak přestupování desáté
ho přikázání je málokdy přísně'odsouzeno. Mnozí obě
tují za pokný babylónský plást čisté svědomí a nadě
ji na nebesa. Mnozí pro peníze ztrácejí inmost a ne
mohou se už více náležitě uplatnit.
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10.Jak odměnil Pán Pavlovu a Sílovu zbožnost ve 
filipínském vezení? Skt .16,25-26.
Kristus byl v jejich blízkosti a světlo Jeho pří

tomnosti prosvítilo tmu slávou nebes.
ll.Co učirril Daniel, když vyšel-, rozkaz zakazující 

modlit so k nebeskému Bohu? Dank6,10.

9. Co připomínal Pavel Atéňanům v proslovu na Aero— 
pngu? Skt. 17,24-27.
I když Pán nebývá v chrámech vybudovaných i*ukou, 

rád svou přítomností poctí shromáždění Božího lidu. 
Zaslíbil, že jestliže se sejdou, aby hledali Jeho 
tvář, vyznávali své hříchy a modlili se jedni, za 
druhé, navštíví je svým Duchem.

Danielův život je pozoruhodný. Byl odsouzen na 
smrt proto, že nechtěl umenšit svou věrnost Bohu i 
proti královskému výnosu. Dnes by se mohlo říci, že 
když třikrát denně klekal při otevřeném okně a mod—

■fim -Jak. dokázal Jákob svou zbožnost, když si uvědo
mil, že ho navštívil Hospodin? l.Moj.28,16-19.
Někteří vykladači Písma tvrdí, že Jákobova slova 

jsou důkazem, že Bůh se zjevuje jen na. některých po
svěcených místech. Naopak, jeho slova vyjadřují pře
kvapení i radost z toho, že i když si myslel, že je 
sám, byl vlastně přímo v Boží přítomnosti.'
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rozumnosti?

Uval se, že to byla přehnaná víra. Vždyt mohl vě
dět," že slídící oči knížat ho pozorují. Daniel však 
nechtěl, aby jakákoli pozemská moc vnikla mezi noho 
a jeho Boha.

■ • ' . - ; - - ' í ' •

.., Jaká pobožnost'má cenu

12eCo je základem moudrosti a

-Je přirozené, že mysl se. postupně přizpůsobí to
mu, čím še'často zaobírá. Jestliže se mysl zaměstnává 
jen všedními věcmi, zevšední, zakrní a zeslábne. Když 
však budeme . zbožně.. uvažovat o .pravdách Božího Slova, 
promítáme myšlenky. Boží. . •

13 .Co praví Písmo o úctě v Božím dome? Kaz.5,1? 
Ab.2,20? Ž.95,6.

Jestliže si uvědomujeme, že Duh při vší své vzneše- 
. nesti "je mezi námi, vzniká v našem srdci opravdová" 
úcta a zbožnost. Naučí nás mít v úctě místo, kdě se 
scházíme k modlitbě , • a ke společným bohoslužbám. Jsou

• to svaté chvíle, protože je tam přítomen Búh. (

14 .Čím ještě projeví věřící'svou’ zbožnost před Bohem?
? Ž.lOOjA; Kpl.3,16; l.Par.16,29. .

Když se věřící sejdou, nemají mluvit o nedokonalos
tech jiných, nemají naříkat ani reptat. Vždyí je spo
juje láska, pouto dokonal ostí. Pán přijme dobrovolný 
da-r pokorného a poníženého srdce, když je to obě£ 
vděčné, poslušnosti.
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10. úkol - 'ďno 3. června 1967.

Píle a pracovitost.
/

Zlatý verš: Kaz.9,lt..
Pán na mnoha místech Písma zdůrazňuje, že je 

nutné, abychom náš všední život usměrnili podle 
mravních zásad. K mravním zásadám patří poctivá a 
důsledná práce at tělesná nebo duševní. Na tuto 
ctnost mnozí lidé jakoby zapomněli. Věřící člověk 
už pro své přesvědčení dělá vše*ko poctivě. Proto 
je i v práci pilný a svědomitý. Dnešní úkol nám

Nesmíme si nikdy myslet, že jako křestané smí
me se uzavírat sami pro sebe. Každý z ňás je částí 
velké lidské rodiny, a množství i hodnota našich ' 
zkušeností jsou velikou mírou závislé na zkušenos
tech těch, s kterými přicházíme do styku. Pán. Je
žíš praví: "Noho kdežkoli shromáždí se dva neb tři 
ve jménu mém, tut jsem já u prostřed nich." (lí-at. 
18,2*). Proto nezapomínejme na společná shromáždě
ní, jako mají někteří ve zvyku, ale raději se na
pomínejme k horlivé účasti, a to tím více, čím ví
ce vidíme y že so přibližuje ton den.

15.Která rada platí obzvláště i pro nás? Žid.10, 
25; 12,28. * • z.



- 114 -

Požehnání poctivé práce.

1 a

chce' ukázat, že čisté náboženství a svědomitá práce’ 
jdpu spolu ruku v ruce. Chceme zdůraznit radost -a 
uspokojení, které přináší dobře .vykenemá-práce. Bude
me mluvit i o výhodách vytrvalosti a šetrnosti, jakož 
i--o* tom, Čeho může zručný člověk dosáhnout ve spole
čenství s Mistrem Tvůrcem.

3. Jak vystihuje Písmo zasloužený" odpočinek pracují
cího člověka, -v porovnání s člověkem jzahálčivýnť? 
Kaz.5,12. . ;

1. Jaký příkaz dal Bůh lidstvu pc-Adamovu přestoupe
ní? 12.0 j‘. 3; 19. .
Život práce, a starostí, který měl být od této chví— 

].e údolem člověka, byl určen z lásky. Jeho hřích tuto 
kázeň vyžadoval, aby jeho chul a vášně byly omezeny ?. 
aby se člověk naučil sebeovládání• Práce tvořila sou
část Božího- plánu na vysvobození člověka ze záhuby. 
Poctivá práce, která by člověka cele zaujala, měla 
jej chránit před úpadkem hříchu.
2. Jaké požehnání je zaslíbeno poctivě pracujícímu

člověku? Ž. 128,1.2.'■ "
* > ■> . *

Bůh chtěl prácí zmenšit zlo, jež lidská neposluš
nost na svět přinesla. Práce muže odrazit satanova po
kušení a zastavit záplavu z3.a. •áčkoli je práce sj/ojenp 
so 'starostí,. únavou a námahou, je dosuď zdrojem štěs
tí a rozvoje, 'jakož i ochranou před pokušením. .
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Lidó vytrvalí a pracqvití jsou no jen sami šťost- 
.ni, ale přispívají velmi ke štěstí ostatních.. Ze- 
šlechetné práce vyplývá blahobyt., pohodlí i ostatní vý
hody celé lidské spolcčnowtá . Uoh< wáiuc» cd j»*Bwuraniou 
bc^Midáyností a šetřením.

4. Jak se liší život, člověka‘pilného cd života člo- - 
veka lenošného? Přísl.10.,4. • . -

Vědomí dobře- vykonané práce, působí blahodárně, 
na celou bytost člověka. Ti, kteří jsou stále zař* 
městnáni a radostno plní své každodenní povinnosti, 
jsou šťastnější a zdravější než lidé zahálčiví.. 
Noční klid a odpočinek pracujících přináší jejich 
zemdlenému tělu nerušený spánek. Když JPán dal člo-*- 
věku práci, věděl, proč to dělá.

Kristův příklad a učení.
• •

5. Cím se zaměstnával Pán Ježíš, než začal svou ve
řejnou činnost? tíat.13,55; Mař.6,3.

Pán Ježíš je nám příkladem. Žil proto, aby -se ve 
všedním životě zalíbil svému Ctci a aby jej oslavil. 
Svou prací v tesařské dílně posvětil práci dělníka, 
který si denně vydělává na živobytí. Konal’ Boží služ
bu v tesařské dílně- právě tak, jako když činil divý 
před mnohými zástupy

... * . »
6. Jaké naučení dal Spasitel učedníkům o správném 

rozdělení práce a odpočinku? Mar.6,31. •
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Příklad a rada apoštola Pavla.

9* Jakým způsobem se vydržoval Pavel v.'dílo Božím? 
l.Kor.4,11.12.

Pavel měl- před svým obrácenínr vysoké postavení a 
nemusel tělesně pracovat. Ale pqzdéji, když věnoval

Kristova soucitná slova platí pro jeho pracovníky 
dnes právě tak, jako pro jeho nóadníky- -tenkrát. Není 
správné, je-li člxvělc stále v pracovním .přetížení a 
nervicvóm vypětí, aí se jedná o kteroukoliv práci.

I věřící Člověk musí, umít odhadnout své síly, a při 
únavě přestat. -
7. Které Ježíšovo pozvaný dokazuje, že cítí so všemi 

pracujícími světa? Líat;il,28.

Prosba o ka^dqdenní chléb nevztahuje se jen na: 
pokrm, který vyživuje tělo, nýbrž i na duchovní 
chléb, který sytí duši k životu věčnému. Kristus nám 
předkládá víc, než jg starost o jídlo, pití a odívání

Těmito slovy promlouvá Ježíš ke všem lidem. Všich
ni jscu unavení 1 vyčerpaní, aČ si to mnohdy neuvě
domuj Í4 Všichni klesají pod břemenem, jež může odej
mout pouze.Spasitel. Zve nás proto, abychom mu svěři
li své starosti, pcmuvnďž on o nich dobře ví.
8. Proč nemáme usilovat jen o pozemské věci a. získání 
odinčny za časnou práci? Jan 6,27. Srovnej Přísl. 23, 
- 4.5. ....
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Chvála snaživceti.

14.Jak máme konat každodenní prácit když vidíme, že

■i

-ll^Iak máme vykonávat veškerou Ověřenou. práci?- Proč?
•’Kal.3,22.23« . •

10.Co připomínal Pavel-věřícím v Tessalonice? 2.Tes.
• 3,10.11. • •. •. - . - -

veškeré své prostředky na šíření díla Kristova, vra
cel se občas k řemeslu, aby si vydělal na živobytí.

Bučíme svědomití a věrní i v malých věcech. Věz
me, žg věčnost v malých věcech je důkazem, že. člo
věk může převzít větší odpovědnosti. Každý životní 
skutek je projevem povahy. Bůh svěří větší věci jen 
tomu, kdo se v malém osvědčí jako "dělník, za nohož 
by nebylo proč se stýděti". ■' • %

12.Kterou radu by měli přijmout všichni vúříni dnen? 
Komu byla tehdy -dánaV 2,Tim.2,15. Srovnej Řím. 
12,11.

13»Která vlastnost vede k úspěchu i všední práci?
Přísl.22,29. • -A . . • *

Plňme prosté, všední životní povinnosti^verně^ 
"z té duše’’ i "jako-Pánu", praví apoštol Pavel•• At 
■pitLcu.ýeme v domácnosti, na poli, v továrně či kance
láři, můžz-nun všechnu práci vykonávat k slávě Boží, 
dáváme-li Kristu ve všem přednost.
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život je tak krátký? Kaz.9,10; 12,14.

- f •

t

11. •úlcol - dne 10. června 1967.' .

Vlídnost a soucit.
X •

Zlatý verši Luk.4,31.

Jak z nadpisu vysvítá, vlídnosí jé víc než jen 
milý vztah k Mízním. Je to účinná a mocná zásada, 
jež vede křes-Efvna. k potřebnému pocitu odpovědnosti za. 
druhého. Je to obětavý soucit, který má svůj původ 
v Boží lásce k nám; jím jsme spjati s chudými; pros-

Považujme i tu nejprostěí povinnost za něco 
svátého, vždyí práce pro bližního je vlastně práce 
přó Pána .-Modleme ‘se denně: /‘Pané, pomoz mi, Abych 
vykonal vše co nejlépe, nauč mne pračovřít svědomí- < 
tě ji. Dej mi sílu a radostnou mysl. Pomoz mi, abych 

fvsé vykonával s láskou jako Spasitel.’’
- • • * ■ ■ :* *

K p ř e m ý š 1 o n í :■ Co zabrání nejdňomu póku- 
t šoní? Přepracování je právě takový hřích jako le-r 
nost. V čam musíme být důslední, chceme-li dosáhnout 
života věčného? Ti, kteří vidí i v nejjednodušší prá- 

• či. krok’ k blahu lidské, společnosti, poznají,, ják je 
•práce ušlechtilá A krásná a budóú ji konat v radosti, 
věrně a dobře. " . * ■
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prr.-

■ Zásady, podle kterých mámo žít.

10.Co praví Pán o čestném 
veka? Ez.18,5.7-9.

o, poctivém jednání člo-

Ten, kdo žije poctivě před Bohem je spravedlivý 
i ke jsvým bližním, bez ohledu na své osobní zájmy. 
Vnější, projevy jsou- věrným odrazem vnitřních zásad.

ll.Která Šalomounova slova, jsou hlavní zásadou našeho 
■ jednání s lidmi? Přísl.3,27. -

Bůh nás spojil jako členy jedné rodiny a všich
ni si máme tohoto společenství vážit.. Jestliže chce
me poslouchat Božích přikázání, nemůžeme se vyhnout 

'• svým povinnostem k lidem. Kdo žije, myslí a jedná 
jen pro sebe, stává se zbytečným .v Boží službě. {• < ' ■ ' / i ■

Bůh ne souhlasí s. útlakem y. který umožňuje jedné 
třídě obohatit šo na. úkor ..trpících. Učí nás, že se 
máme v každém případě vžít do postavení toho drur- 
hého. Nemáme hledět jen na sebo, ale i na .zájmy

• druhých. - i ' '

9. Kterými slovy líčí Nový zákon vykořis-Eovárfí 
cujících. a pýchu boháčů? Jak.5,1,-6. • ; •

Víra v brzský příchod našeho Spasitele není pro 
opravdového křesťana důvodem, aby snad přestal pra
covat nebo v práci polevoval. Nebude proto nedbalý 
a lhostejný. Nebude pracovat - lehkomyslně a nepocti
vě, -ale věrně, přesně a svědomitě, . \ - ••

• ■ ...... ■ . . ’
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ím.12,17;

12.Kterým přirovnáním ukázal Kristus, že křestan je 
vázán vyšším zákonem než jen povinností? ; 
Líat-. 5,39-41.

Lidské plány vedou někdy k nespravedlnosti a útla
ku. Buh je však v tomto ohledu naprosto spravedlivý. 
Dílo Boží nehledá výhody, ani nezbavuje člověka jeho 
osobnosti, nebo1 právo-. Pán neschvaluje neomezenou au
toritu lidí a nepodporuje ani nejmenší projev sobect
ví či využívání. Takové jednání nemá rád. •-
14-.Jak se mají' bratři dělit o hmotné požehnání? 

2.Kor.8,13-15. Viz Jak.2,15.16!
"Snažme se bohatnout, y-'dobrých skutcích, ochotně 

rozdávejme nuzným a budeme mít bohatý poklad v budou
cnosti, v životě věčném.

« -
15.0o praví Micheáš. • Božímpožadavku věrnosti?

■ líich. 6,8. - ■ - ' ’ • .

Jestliže- chce. někde tjýt dd>rýni noho
křesťanem, nemusí mít honosný titul a veliké vzdělá
ní. '■ ■ ■■

Blízkost druhého příchodu Páně nás zavazuje k opa.- 
trnému, pokornému a tichému čávotu-F Ježíšem Kristem.

V Ježíšově době lidé příliš nedbali o tyto zásady. 
Alo Spasitel učil své učedník}/, aby se podřídili zá— 

>konU lásky, i kdyby vyžadoval víc než zákon Llojžíšův.
« ?

13-«Go učil Pavel o-vztazích mezi lidmi?
13,7.8. * -
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----- o.o—

13'. úkol - dne 24. června. 1967. '■

Horlivost a zachraňováni duší.

káš drahý Spasitel, kterého paprsky pravdy ozařuji 
celý svět, nechce, abychom spoléhali na člověka, 
který nám nonůže-pomoci. Máme se opírat jen • Něho 
samého.

K přemýšlení : Jak stará je myšlenka 
o rovnosti všech lidí? Víš. že nepoctivé jednáni, 
byt i v nfa]ičkostečh, 'zavírá dveře království Boží 
ho? Jak bojuje křestan proti nespravedlnosti a kři 
vdě? Pevná zásadnost věřícího září jako zlato mezi 
odpadky c, . J *. ’

Zlatý verš: Luk.12,8. • ,

Lidé si často zaměňují herlivost a náboženskou 
čin .ost za znalost o Bohu» Má-li náboženské nadšení 
přinášet.ovoce v zachraňování dušíj musí být vedenc 
nebeskou moudrosti. Málokterá zbraň je v satanových 
rukou zhoubnější než horlivost "nemoudrá”r která je 

původcem fanatisnu. Rovněž i .duchovní netečnost nebe 
falešná skromnost brzdí účinnou službu pro Pána. Má 
me být pravými posvěcenými zdroji, aby -skrze nás i 
jiným přitékal proud nebeského života. — •.
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Příkaz, evangelia.

4

Bůh již dosti dlouho- čeká,- .aby -oalá církev ..byla j.ro

■ . •? ■■■ ■ . ~ ................................. ■■■■. ■ ■ ■■

1. Který poslední příkaz dal Kristus svým učed
níkům? Mat.28,19.20; lfa.r.16,15; 13,10.. .

2. Jak horlivě ■ uposlechli učedníci rozkaz Páně? 
lšar.16,20.'

. Povšimněme si různých způsobů evangelizace -■ 
kázání, .učení ,• rozhlašování. Dnes se k hlásání va
rovného poselství? používají všechny vymoženosti mo
derní techniky.

3. Jak zdůraznil Ježíš, že jeho’následovníci potře
bují většího úsilí?. Jan 4,35#.

■ :;. . • - ■ • J v. <•
Nepřehlížejme pracovní pole, které leží těsně u na

šich nohou. Neopomíjejme města,rv nichž žijeme a nebučí 
mo 1 dikónysiní. Mnóho lidí žije v modloslužbě, jež pů
sobí zahynutí.*

Učedníci se dobře připravovali na svou odpovědnou 
práci. Sešli se ještě před letnicemi a odstranili, veš
keré neshody. Neprosili pak q požehnání pouze pro se- 
be; cítili nesmírnou''odpovědnost za spasení celého 
světa. Evangelium mělo být rozneseno do nevzdáleněj
ších končin země, á učedníci-čekali na dar moci, kte
rý jim Kristus slíbil.

Zamysleme se nad podobenstvím o hospodáři; co měli 
dělat zahálející lidé v hodině jedenácté? Mat.20, 
6.7.
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, Veliké hnutí vedené Bohem.

Stavba pokračovala bez ohlodu na zjevné i zá
keřné nepřátelství protivníků. Za necelé dva měsíce 
po příchodu Nehemiáša do Jeruzaléma bylo místo obe
hnáno zdí• Pak se mohli s tavitelé klidně dívat na 
překvapené a poražené nepřátele. Dnes právu-, tok ja
ko v dobách Mehemiáše žádá Pán od svých dítek neúnav
nou bdělost. • - ■ ' — • '

ni knuta. duchem služby, aby každý pro něj pracoval 
podle svých možností. .

5. V jakém duchu byly stavěny ždi Jeruzaléma? - 
Nehc4,6.17.18.

' ' Poselství nebylo zbytečné. Volání, jež se rozlé
halo v ulicích bezbožného města, se šířilo od úst 
k ústům, až všichni obyvatelé uslyšeli úžasnou novi- 
nu. Duch Boží působil na jejich srdce. Celé zástupy 
•litovaly svých hříchů a činily pokání v hluboké xpo
koře. X ' A

6. Jaký výsledek mělo Jonášovo poselství, které 
Bůh poslal do Ninive? Jon.3j5_10. ■

Mezi námi musí nastat probuzení, duchovní obno
va. Musí se zvýšit úroveň křesťanské zbožnosti. Na 
každého, kdo vyznává Ježíše Krista, čeká práce. Ne
beský hlas nás důrazně volá k,povinnosti. Uposlech
něme ten hlas a pusťme se za každou cenu ihned do 
práce. ■ - ■-i- •
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k

Boží svědkové dnes*

8c Jak je vylíčeno velké probuzení, jež následovalo 
po Pavlově kázání v Efezu? Skut.19,17-20.

7. Jak přijali lidé poselství Samaritánky, která sa 
obrátila u Jákobovy studny? Jan 4,39-41. *

9• Jakou odpovědnost máme cítit my věřící, jako Boží 
svědkové? Luk. 12,8;- Izai.43,10* ' .

I tam, kd.e je mnísbo bezpráví a zločinnost j , mohou 
se mnozí stát upřímnými následovníky Ježíše Krista, 
dostane-li se jim vhodného"poučeni.

Jakmile Samaritánko, nalezla Spasitele, přivedla k 
němu jiné. Ukázalo se, že je lepší misionářkou než 
jeho vl?.stní. učedníci. Ti neviděli v Samaří nic-, co by 
nasvědčovalo tomu, že tam slibné pracovní polo.. Ale 
žena, ktérou pohrdali, přivedla téměř celé město ke 
Spasiteli. —-

Věřící v Efezu- spálili po obrácení své kouzclnic- 
knihy a dokázali tím, že pohrdají věcmi, v nichž 

měli kdysi zalíbení.

Pán má i v našich městech mnoho vzácných duší, kte
ré nesklonily svá kolena před Bálem., a má i ty, kteří 
se klanějí Báloví z nevědomosti. Těm musí zazářit 
světlo pravdy, aby. v Kristu poznali cestu- pravdu i 
Život* ;



i

■
- 133 -

Nutná příprava. ’

13.Co považuje Petr Za nutný předpoklad pro získá
ní duší? 1.Pot,3,15.

Mnozí ,tzv. věřící, kteří tvrdí, že věří přítomné 
pravdě, nevědí vlastně, proč* jí věří. Nedovedou svo
ji víru rozumně edůvodnit. Mnozí dopustili,- aby se 
jejich mysl zabývala podřadnými věcmi, a věčné záj
my kladou až na druhé místo.

Projevuje-li se v nás působení BQží síly, stává
me se Božími svědky, Eádi vyznáváme ■Ježíše Krista, 
'Život 'každého • jednotlivce'’ je ódíišhý.a každý má ji
né, z^ušanos ti •-Bůh si přeje, abychom mu vzdávali 
čest a chválu, vyplývající z osobní-zkušenosti.

; lO.Chceme-li býd odvážní jako Petr Jan, čím se mu— 
... sí vyznačovat našre svědectví? Skut.4,13.

Svědectví apoštolů bylo pod vlivem Ježíše. Nebyli 
již nevědomí a nevzdělaní. Nedoufali už ve světskou 
velikost. Byli jednomyslní, "jedno srdce á. jedna 
mysl". Středem jejich myšlení byl Kristus. Měli na 
zřeteli jen pokrok jeho-dí la; . . • i- «íx. .-/oá

11.Které napomenutí, dané Timoteovi,' je dobrou ra
dou pro Boží svědky dnes? 2,Tim-.l,8,

12.Která bohatá a obsažná .zkušenost umožnila Pavlo
vi, že se stal mocným Božím nástrojem?

-Kcr;6,4-10.



- 134 -

■^V-Ják j<a vyliňe.xjo zvláštní posalatví pro- dnešní -do
bu? Kam se musí rozšířit? Zjev.14,6.

Musíme světu přinést poselství ze Zjevení 14. kapi
toly. Je to chléb života pro naše dny. Nesmíme ochab
nout, ani přestat bdít. Naše horlivost nesmí zesláb
nout. Náš duchovní život musí být na každý den oživován 
zdrojem, který pramení u trůnu Božího. •

. K přemýšlení: Připomeňme si, že každý násle
dovník Ježíše Krista má být jeho živým svědkem. Cítíš, 

.jakou nesmírnou odpovědnost máš za spasení lidí s ni
miž přicházíš dó styku? Lhostejnost v'tomto smě^ai tě 
může připravit -o život věčný 1 Obyvatelé nebes očekáva
jí; žo následovníci Kristovi budou svítit jako světla 
na světu. . • ■


